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અમદાવાદ શહ�ર� િવકાસ સ�ામડંળ 

મા�હતી અિધકાર અિધિનયમ ૨૦૦૫ ની  

કલમ – ૪ (૧) (ખ) �જુબ  

૧૭ �દુાદની મા�હતી  

 

(Pro – Active Disclosure)   
 

(તા.૧૭.૦૮.૨૦૨૨ની �સ્િતત અઅતન કરાયરલ)  
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�દુા નબંર ૧  

૧. �હ�ર સ�ામડંળ�ુ ંવયવસ્ા તતં, કાય� અનર ફરજોની િવગતો; 

�જુરાત રા�ય સરકારશ્ ીારા �જુરાત રાર રગરા ચરા અનરેશ �રકાસ ચ�સ�રયધ , 

૧૯૭૬ ર્ કલધ ૨૨ નઠેળ ચધદારાદ અનરેશ �રકાસ સ�ાધડંળ ( AUDA)ર્ સ્થરા તા.૧-૨-

૧૯૭૮ ્્ ્યાલ્ છા. 

ચધદારાદ અનરેશ �રકાસ સ�ાધડંળર્ થાસા મ્�ુર�સથલ કકથપરેઅરર્ નદધારંા 

�રસતાર  થરાતં તાર્  આુુાઆુ થ્રાયાલ્ ૧૦૭ રસાનતક , ગાર અનરેશ �રસતારક તાધજ 

ચધદારાદ �લલારા ૧૦૩ ાાધડાઓરક �રસતાર  રાલક છા. 

સ�ાધડંળ (ઔડા)રા �રસતારરક  ેલારક  ુલ ૧૮૭૫૦૦ નકે્ર (૧૮૭૫ ગક. �ક.�ધ.) 

્રા �ય છા , �ધા ચધદારાદ અનરે (મ્�ુર�સથલ �રસતાર) રા ૪૫૦૦૦ નકે્ર (૪૫૦ 

ગક.�ક.ધ્.) રા �રસતારરક થપ સધારાઅ ્ાય છા. 

કાયર ર્ત :  ચધદારાદ અનરે ુનારરા �રસતારકરા અનરેધા ં ુથાતં�રત કરરા ધા્ે સ�ાધડંળ 

(ઔડા) ીારા  યકજર-ુધસ �રકાસરા કાયયરધક , �રૂત્ સાસર-સાધગ્ તાધજ 

સર�રનયર રશતા �રકાસઅ્લ લ પ�તઓ ના્ સરર્ , �યા ંતધાધ રાા�રકકરા 

�ળૂ�તૂ સારાઓ સનલેાઇ ્્  થલબસ ્ઇ અકે. 

કાય�::  ચધદારાદ અનરેશ �રકાસ સ�ાધડંળરા �ખુયયરા ર્ગા �જુુરા કાયપ છા , �ધા ં

:- 

૧.  અનરે �રસતાર ધા્ે �રકાસ યકજરાઓ તતયાર કરરાાુ ંકાધ ના્ સર ુ.ં 

૨. રાર રગરા યકજરા (્શ.થ્.સકશધ) તતયાર કરર્ ચરા તારા ચધલ્કરપાુ ંકાધ 

ના્ સર ુ.ં 

૩. �રકાસ યકજરાઓ તાધજ રાર રગરા યકજરાઓ (્શ.થ્.સકશધ) તતયાર કરરા 

ધા્ે અનરેશ �રકાસ �રસતારધા ંસરરા કરરક 

૪. અનરે �રકાસ �રસતારધા ં�રકાસ યકજરા ચાસુાર �રકાસ લ પ��ઓાુ ં�રયનંપ 

કર ુ.ં 

૫. થાપ્ �રુરઠા , ાદંા થાપ્ (�રુાઝ) રા �રકાલર્ તાધજ રસતાઓ સા ા્ 

સકંળાયાલા કાધક કરરા ચરા  રાસર્ લા્�ધક ��ુરસાઓ ચરા ચ ય 

સારાઓ ચરા સારડકરા લુસં ધાારા કાધક કરરા. 

૬. �રકાસ યકજરા નઠેળર્ દરખાસતકરા ચાુુ થ ધાત  લક્ તાધજ રસતાઓરા 

�રકાસ ધા્ેર્ થરરારા્ ધાાંત્ ચર�ઓ થરયરા કાયયરાનશ કરર્.   ધાા 
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સ�ાધડંળ (ઔડા) યકજરા તતયાર કરે છા , ચરા રસતા તાધજ સારડકર્ 

જરાુદારશ લા છા, �યારે જધ્રરક �રકાસ � તા જધ્ર ધા�લકક ીારા ્ાય છા. 

ફરજો:  ચધદારાદ અનરેશ �રકાસ સ�ાધડંળર્  રજક ર્ગા �જુુ છા. 

૧. સ�ાધડંળર્ કગારશ કાધકાજરા �દરસકધા ંસરારે ૧૦.૩૦ ્્ ૧૮.૧૦ �સુ્ 

ગા� ુરન ેછા.    

૨. સ�ાધડંળરા �રસતારધા ં� ુયક�ત �રકાસ ધા્ે �રકાસ યકજરાઓ તતયાર 

કરર્.  

૩. તતયાર ્યાલ �રકાસ યકજરા ચ રયા રાર રગરા યકજરા (્શ.થ્.સકશધ) 

તતયાર કરશ તારા ચધલ્કરપ કર ુ.ં  

૪. ુાસંકાધ ધાાર્ થરરારા્  થર્. ચર�સ પત ુાસંકાધ થર �રયનંપ કર ુ.ં  

૫. સ�ાધડંળ �રસતારધા ંથાયાર્ ��ુરસાઓ �ર્ કે રકડ, ા્ર, ુાા-ુા્ગા, 

થાપ્ �રુરઠક, સ્કધય રક્ર ડરેાજ, સ્શ્ લાઇ્, થા�ક�ા �રાારે રાર્ 

ધાળખાકશય ��ુરસાઓ �રુશ થાડર્.  
 



4 

 

૨. અિધકાર�દ અનર કમર્ાર�દની સ�ાદ અનર ફરજો; 

સ�ાધડંળરા ચ�સકારશઓ ચરા કધયગારશઓર્ સ�ાઓ ચરા  રજક ર્ગા �જુુ છા.   

રધ નકદક સ�ા ચરા  રજકર્ �રાતક 

૧. ચધયયશ્ �જુરાત ્ા ર  લારના   ડ ચુયર ડરેલથધા ્  ક્ 

૧૯૭૬ર્ કલધ-૭ તાધજ ચ ય જકારાઇઓ્્ ધળાલ 

સ�ંપૂય સ�ા તાધજ સરકારશ્ર્ રખતક રખતર્ �ગૂરાઓ 

ચાસુાર ધળાલ સ�ંપૂય સતા,  

૨. �ખુય કારકુારશ 

ચ�સકારશશ્  

�જુરાત ્ા ર  લારના   ડ ચુયર ડરેલથધા ્  ક્ 

૧૯૭૬ર્ કલધ-૭ તાધજ ચ ય જકારાઇઓ્્ ધળાલ 

સ�ંપૂય સ�ા તાધજ સરકારશ્ર્ રખતક રખતર્ �ગૂરાઓ 

ચાસુાર ધળાલ સ�ંપૂય સતા, 

૩. ચ�સક કલાક્રશ્  ુ.૫૦,૦૦૦/- �સુ્રા રનશર્શ ુ્લક ધઆુંર કરરાર્ સ�ા..   

 આયોજન શાખા  

૧. ચ�સક રાર 

�રયકજકશ્  

૧. ખાસ લકારરા ુાસંકાધ, ર્�ત�રષયક 

�.ડશ.સ્. ર.રા ચ ય્્્ર કરરારા ્તા નકય તારા 

�કસસા, �રકાસ થરરારા્  થરારા ્તા ં

�કસસાઓધા ં

૨. ુ�ધુાળશ ધકાર તાધજ ૧૦૦૦૦ ગક.ધ્. કરતા ં

રસારાર્ જધ્રધા ં�થુ ના સનગસ, 

૩.  થર દઅા�રાલ તધાધ ુાસંકાધર્ રશરાઇઝ �રકાસ 

થરરારા્  થરાર્ સ�ા. 

૨. સ્ર્યર રાર 

�રયકજકશ્ 

 -  થર �જુુ - 

૩  રાયુ રાર 

�રયકજકશ્ 

   

 ચ)  િવકાસ પરવાનગી, વાપરવાની પરવાનગી સબંધંી  

 ૧.  નાઇરાઇઝ, ખાસ �કસસા, થકલ્સ્ �રષયક ુાસંકાધકર્ થરરારા્ ધા્ે રઆુ ્યાલ 

લકરપક ધાા GDCRર્ જકારાઇઓ નઠેળ સ�ંપૂય ગકાસપ્ કરશ લરર રાર 

�રયકજકશ્રા ચનરેાલ સાદર રઆુ કરઅા. 

 ૨.  રશયક NOC રઆુ કરારરાધા ં રાલ છા, તા ગકાસ્રા, �તૂયતા ્યા ુાદ જ 

 થરશ ચ�સકારશ સધય ચનરેાલ રઆુ કરઅા. 

 ૩. GDCRર્ જકારાઇઓ નઠેળ ધળરાથાન ર નકય તાર્ ુાુતક રાધઆુંર કરશ 

ધદદર્અ રાર �રયકજકશ્રા થરત રરારા 
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 ૪. કેસર્ નાડયઅ્થ, કક ડકરાઅર, રશલાકયાઅર લકારરા લકરપક GDCRર્ જકારાઇ 

્ાકંશરા  થરશ ચ�સકારશશ્રા �રપયય/ દેઅ ચ �્ રઆુ કરઅા.  

 ુ)  ગરરકાયદ�સર/બીન પરવાનગી િવકાસ, ગરરકાયદ�સર/બીન પરવાનગી ઉપયોગ 

સબંધંી: 

 ૧. �રસતારરા સ્ળ �રરશયપ દરમયાર ધયારા  રતા ંાારકાયદેસર ુાસંકાધ ુાુતા 

ાારકાયદેસર ુાસંકાધ ચ્કારરા રક્શસક થાઠરરા ત્ા ુાસાડરા �રષયક � તા 

 લારના  સ્સ્ ્/ધદદર્અ રાર �રયકજક ીારા ્યાલ કાયયરાનશ ધાા 

ચનરેાલ ધાંાર્ સતંકષકારક કાયયરાનશ કરરાધા ં રાલ ર નકય તક  થરશ 

ચ�સકારશશ્રા ચનરેાલ �કુશ ધઆુંરશ ધાળર્ ીલુાસક રઆુ કરરા જપારરાાુ ંરનઅેા. 

 ૨. ીલુાસક રઆુ ્યા, સતંકષકારક ર જપાય તક ાનં્ર ુાદરકારશ ુદલ કાયદેસરર્ 

કાયયરાનશ કરરા  થરશ ચ�સકારશશ્રા ચનરેાલ �કૂરારક રનઅેા. 

 ૩. ાારકાયદેસર ુાસંકાધક સ�ંપૂયત: ર ્ાય તા ધા્ે  લારના અાખા ીારા ્ત્ 

કાયયરાનશર્ દેખરેખ રાખ્  થરશ ચ�સકારશશ્રા નકશકત્્ �રાતક ધયારા 

લારરાર્ રનઅેા. 

 ૪. રા. સરકારશ્રા  દેઅ રધાકં-થ્ રસ્-૧૦૨૦૧૧-૫૩૧૯-લ ધા ંજપાવયાાસુાર 
રશવ્ુુ ા ઓ શસર તરશકે  રજ ુ�રઅા, � ધતાયત �થુરરાઇઝર,  લારના 

 સ્સ્ં્, ધદદર્અ રાર �રયકજક ચરા �ુલડર/ડેરલથર/��ર્યર ઇયયાદશ 

વયયકતઓર્ જરાુદારશ ર શ કરશરા યકગય થાલા ંલારા  થરશ ચ�સકારશશ્રા 

ચનરેાલ �લુત કરઅા. 

 ક)  �સુદાદપ નગર ર્ના ત યાર કરવા સબંધંી  

 ૧. ્શથ્ અાખાર્ કાધા્રશ ધતાયત,  થયસ્ત �દુાઓ ધાા થકતાર્ સગક્ રશધાકયસ 

સા ા્ �રપયય ચ �્  થરશ ચ�સકારશશ્રા ચનરેાલ �લુત કરઅા. 

 ૨. ્શથ્ અાખાર્ કાધા્રશ ધતાયત  થરશ ચ�સકારશશ્રા  દેઅાુ ંથાલર કરઅા. 

 ૩.  લારના �થુરરાઇઝર ીારા �ળરાલા અાખારા લાતા રેકડયરા �નધાસ્ક તથાસ 

કરઅા. 

 ૪. ્શથ્ અાખારા લાત્ ુાઠકક/ક�ધ્શઓધા ંનાજર રનશ ્યાલ ગગાય ચ રયા 

 ાુસંા�ાક કાયયરાનશ કરરા �રપયય લાઅા. 

 ૫. ્શથ્ અાખાર્ કાધા્રશ ધતાયત જુર જપાયા તુ ારાર સ્ળ તથાસ સ�નત 

તધાધ રેકડયર્ નકશકતલય્ ગકાસપ્ કરશ �રનાારા સ્ા રા જુરશ ધાાયદઅયર 

 થઅા. 

 ૬. ્શ.થ્.સકશધ  યકજરર્ સ�ંપૂય કાધા્રશ, સ્ �જુરાત ્ા ર  લારના   ડ 

ચુયર ડેરલકથધા ્  ક્ ૧૯૭૬ર્ જકારાઇઓ ચાસુાર સરકારશ્ધા ંધઆૂંરશ 

ચ �્ સાદર ્ાય યયા ં�સુ્ર્ તકેદારશ રાખઅા. 

 ૭. �રકાસ થરરારા્ ધતાયત  થરાધા ં રાલ ચ�નલાયરાળા કેસકધા ંકકઇથપ 

કારપસર ્યાલ �રસાંતા �રષયક ુાુતા  થરશ ચ�સકારશશ્રક �રપયય ધાળર્રા 

�રુ:ુસંારપ દરખાસત �ગૂરરાર્ રનઅેા. 
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 ૮. નકદાર્ ુ  કાધા્રશ સંુ �ંસત ્યાલા થ�રથનક ચાસુાર  રજ ુ�રરાર્ રનઅેા. 

 ડ)  જનરલ 

 ૧. થકતારા તાુા નઠેળરા કધયગારશઓર્ તધાધ કાધા્રશર્ સ�ંપૂય દેખરેખ 

રાખરાર્ રનઅેા ત્ા  લારના  સ્સ્ ્ર્ સ્ળ તથાસ ડાયરશર્ દર ધાસા 

ગકાસપ્ કરરાર્ રનઅેા. 

 ૨. રખતકરખત  થરશ ચ�સકારશશ્ ીારા સરથરાધા ં રત્  રજક/જરાુદારશઓ 

ુ�રરાર્ રનઅેા. 

 ૩. �રસતારધા ંગાલતા ુાસંકાધક સદંન� રખતકરખત સ્ળ તથાસ કરરાર્ રનઅેા ચરા 

સતંકષકારક કાયયરાનશ ર જપાય તક  થરશ ચ�સકારશશ્રા ધયારા લાર્ કાયદાકશય 

કાયયરાનશ કરરાર્ રનઅેા. 

 ૪. ધદદર્અ રાર �રયકજક ીારા  ક્ર્ કલધ ૬૭,૬૮,૬૯ નઠેળ ચધલ્કરપર્ 

કાયયરાનશ ધતાયત જધ્રરક લ્સાલ કુજક ત્ા  સ્ે્ અાખારા �લુત કયાય 

ધાારા ર�સ્રર્ રખતકરખત ગકાસપ્ કરરાર્ રનઅેા ચરા સતંકષકારક 

કાયયરાનશ ર જપાય તક  થરશ ચ�સકારશશ્રા ધયારા લાર્ કાયદાકશય કાયયરાનશ 

કરરાર્ રનઅેા. 

 ૫.   ્ડકર ર્ઝ્્ ધાા  થરશ ચ�સકારશશ્ાુ ંધયાર દકર ુ ંત્ા �રુધા ્ ર�સ્ર 

�ળરરાાુ ંરનઅેા. 

 ૬.  લારના અાખાધા ં રતા થનક/ચર�ઓરક સધયસર �રકાલ ્ાય છા કે કેધ? 

તાા ુ ંરખતકરખત �રરશયપ કરશ સતંકષકારક કાયયરાનશ ર જપાય તક  થરશ 

ચ�સકારશશ્રા ધયારા લાર્ કાયદાકશય કાયયરાનશ કરરાર્ રનઅેા. 

 ૭. નાઇકક ય્  ધા્રકધા ંધદદર્અ રાર �રયકજકરા જુરશ ધાાયદઅયર  થરાાુ ંરનઅેા. 

 ૮. �લુ્ધ કક ય્ર્ ધા્રકધા ંથકતારા તાુા નઠેળરા કધયગારશ/ચ�સકારશ થાસા્્ કેસર્ 

ધા�નત્  કન કરાર્ સ�ાધડંળર્ તર ેપધા ંંકુાદક  રા તા ધાાર્ કાયયરાનશ 

કરરાર્ રનઅેા. 

 ૯. �ખુય ધનં્શ્રા કાયાયલય/સરાાત ઓરલાઇર/ સરકારશ/ ચસયસરકારશ/ ધનં્/ 

�રસાર સનારા લાતા રાારે થનકરક સધયસર જરાુ કરરા લર ્ રાર 

�રયકજકશ્ સધય સધયસર ચનરેાલ રઆુ ્ાય તા ુાુતા તકેદારશ રાખરાર્ 

રનઅેા. 

 ૧૦ ુાઠકક/કક  ર સ/્શથ્ઓ સધય  થરશ ચ�સકારશશ્ર્ �ગૂરા �જુુ સ�ાધડંળ 

રત્ નાજરશ  થરાર્ રનઅેા. 

૩. ધદદર્અ રાર 

�રયકજકશ્  

 

 ચ. િવકાસ પરવાનગી, વાપરવાની પરવાનગી સબંધંી  

 ૧.  લારના  સ્સ્ ્ તર ્્ રઆુ લકરપા GDCR ર્ તધાધ જકારાઇઓ નઠેળ 

જુરશ ગકાસપ્ કરશરા �રયત સધયધયાયદાધા ંરાધઆુંરશરા �રક થાઠરરાર્ 

જરાુદારશ રનઅેા. 
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 ૨.  લારના  સ્સ્ ્ તર ્્ રઆુ લકરપા GDCR ર્ તધાધ જકારાઇઓ ગકાસ્ 

ધળરાથાન ુાસંકાધર્ ધઆુંરશ ધા્ે  થરશ ચ�સકારશશ્રા GDCRર્ જકારાઇ 

્ાકંશરા ચનરેાલ �કૂરારક રનઅેા. 

 ૩.  લારના  સ્સ્ ્ ીારા રઆુ કરેલ સ્ળ તથાસ ચનરેાલ ચ રયા સ્ળા 

 લક્/રસતાર્ નદ, ધાથ રાારે ુાુતકર્ �રુ:ગકાસપ્ કરશરા ચનરેાલ  થરશ 

ચ�સકારશશ્ સધય �કૂરારક રનઅેા. 

 ૪. �રયધાાસુાર થાક�ા, સાર્્ેઅર,  ાયર લક�રઝર, થરકકલારના-રાલ લક�રઝર, 

્શ લા ્ેઅર લક�રઝર ુાુતા ગકાસપ્ કરશરા  રશયક �તૂયતા ્યા ુાદ જ 

 થરશ ચ�સકારશ સધય ચનરેાલ �કૂરારક રનઅેા. 

 ૫. લકરપા  રશયક �ર�રસ લકારર્ NOC �રષયક સ�ંપૂય ગકાસપ્ કરશરા �તૂયતા 

્યા ુાદ જ  થરશ ચ�સકારશ સધય ચનરેાલ �કૂરારક રનઅેા. 

 ૬. �રકાસ થરરારા્ ત્ા રથરાઅ થરરારા્રા લકરપા  લારના  સ્સ્ ્ ીારા 

રઆુ કરેલ  શ ાપતરશર્ ગકાસપ્ કરરાર્ રનઅેા ચરા ય�ત જપાય તક  લારના 

 સ્સ્ ્રક ીલુાસક ધાાં્  થરશ ચ�સકારશશ્રા ધયારા લારરાાુ ંરનઅેા. 

 ૭. ધઆુંર ્યાલ લકરપા, �રકાસથરરારા્ ત્ા રાથરરાર્ થરરારા્ ચ રયા 
ચારુધા ર��ગ�્ ત્ા લધાપથન (�રયત રકઅાઓ સનશત) સહ� કરવાની 

જવાબદાર� રહ�શર  ત્ા સધયસર ધા�લક/ચરજદારરા થાઠર્  થરા �રષયક 

કાધા્રશાુ ંધયાર રાખરાાુ ંરનઅેા. 

 ૮. �રકાસ થરરારા્  થાલ કેસકધા ંસ્ળ  થર રખતકરખત ગકાસપ્ કરરાર્ 

રનઅેા ત્ા GDCRર્ જકારાઇ �જુુ તુ ારાર ુાસંકાધ ધાારક લા�ત 

ચનરેાલ રઆુ કરાર્  થરશ ચ�સકારશશ્રા “ seen” કરાવયા ુાદ જ સ્ળા ુાસંકાધ 

્ાય તા ધાાર્ સ�ંપૂય જરાુદારશ રનઅેા. 

 ૯. �રકાસ થરરારા્રા લકરપા સ�ાધડંળરા લા ત ્ત્ રસતા/રશઝર�અર/ચ ય 

ધ�તધખડંધા ંનળત્ જધ્રરક સ્ળ થર લયયય કુજક ધાળવયા ધાાર્ ગકાસપ્ 

કરશરા કુ�થારત્ધા ંસનશ કરશ લકરપા સાધાલ રાખરાર્ ત્ા  સ્ે્ ખાતારા 

કુજક �લુત કરરા �સુ્ર્ કાધા્રશ  લારના  સ્સ્ ્ ીારા �રયત 

સધયધયાયદાધા ં્ઇ �ય તા ધાા સ�ંપૂય દેખરેખ રાખરાર્ રનઅેા. 

 ૧૦. સ�ાધડંળરા લા ત ્યાલ ચરાધત  લક્કધા ંદુાપ/ાારકાયદેસર ુાસંકાધ ર 

્ાય તા ધાા રખતકરખત સ્ળતથાસ કરશ જુર જપાયા �થુરરાઇઝર ત્ા 

 લારના  સ્સ્ ્ર્ કાધા્રશર્ સધ્યા કરરાર્ રનઅેા. ત્ા યકગય કાયયરાનશ 

્યાલ ર નકય તક સંુ �ંસત �થુરરાઇઝર/ લારના  સ્સ્ ્ર્  રજ લયયાર્ 

ુાદરકારશ ધાા કાયદેસરર્ કાયયરાનશ કરરા  થરશ ચ�સકારશશ્રા નલાધપ કરઅા. 

 ૧૧. �રકાસ થરરારા્ ધાળવયા �સરાય સ્ળ  થર ુાસંકાધ કરેલ નકય તારા 

�કસસાઓધા ંુાસંકાધ ચ્કારરા ચ�સ�રયધર્ જકારાઇઓ નઠેળ કાયયરાનશ કરરા 

રાયુ રાર �રયકજકશ્ ધાર તા લરર રાર �રયકજકશ્રા ચનરેાલ �લુત કરઅા 

ચરા લરર રાર �રયકજકશ્ર્ ધઆુંરશ ધરયા્્ થકતાર્ સનશ્્ રક્શસકર્ 

ુજરપ્ કરરા સંુ �ંસત કાયયરાનશ કરઅા. 
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 ુ ગરરકાયદ�સર/બીન પરવાનગી િવકાસ, ગરરકાયદ�સર/બીન પરવાનગી ઉપયોગ 

સબંધંી: 

 ૧.  સરકારશ્ ીારા ુ્રા�સ પત �રકાસરા �રય�ધત કરરા ુાુત ચ�સ�રયધ – ૨૦૧૧ 

ધતાયત થકતારા કાયયયાનધા ંતા.૨૮.૦૩.૨૦૧૧ થનલેા ્યાલ �ુર ચ�સ પત 

ુાસંકાધર્ �રાતક થકતારા તાુા નઠેરરા કધયગારશઓ થાસા તતયાર કરાર્ � કકઇ 

�ુરચ�સ પત ુાસંકાધ સદર� ુચ�સ�રયધ નઠેળ �રયધુધસ ્ઇ અકે તારા તધાધ 

�ુર�સ પત ુાસંકાધકરા ધા�લકે ત્ા કુજક સરારરારાઓરા ચ�સ�રયધ કલધ ૫ 

(૨) નઠેળ �રયત સધય ધયાયદાર્ ધદર રક્શસ ુ�રરાર્ રનઅેા ત્ા 

ચર�સ પત �રકાસરા �રયધ્ત કરરાાુ ંચ્રા તારક ઇપ-કાર કરરા ુાુત સદ�ુ� 

ચ�સ�રયધર્ જકારાઇ ધયારા લઇ સ�ંપૂય કાધા્રશ કરરાર્ રનઅેા  

     તા. ૨૮/૩/૨૦૧૧ થછશ ્યાલા ચરા સદર� ુચ�સ�રયધ નઠેળ �રયધુધસ ર 

્ઇ અકે તારા તધાધ �ુરચ�સ પત ુાસંકાધકર્ ચલાયદશ યાદશ થકતારા તાુા 

નઠેળ રા કધયગારશઓ થાસા તતયાર કરાર્ તારા �ુરચ�સ પત ુાસંકાધ ચ રયા 

�જુરાત રાર રગરા ચરા અનરેશ �રકાસ ચ�સ�રયધ ૧૯૭૬ ર્ જકારાઇઓ 

ચાસુાર રક્શસ  થરાર્ સધય ધયાયદા �પૂય ્યા સ� પ�ત થન થાઠર્/ 

�રયધાાસુાર સાનંળરાર્ તક  થ્ ુાસંકાધ �ુર કરરાર્ કાધા્રશ �ખુય 

કારકુારશ ચ�સકારશશ્/ ગારધારશ્ર્ ધઆુંરશ્્ ધદદર્અ રાર �રયકજકશ્   

કરરાર્ રનઅેા. 

 ૨. રક્શસક થાઠરરાર્ કાયયરાનશ દરમયાર સ્ળા ાારકાયદેસર ુાસંકાધ ગા� ુર રન ે

તા ધા્ે ુાસંકાધ ચ્કારરા �સ�રુશ્શ ુાસાડરા �સુ્ર્ કાયયરાનશ કરરાર્ 

જરાુદારશ રનઅેા ચરા �સ�રુશ્શ ��ુા થછશ સદર� ુ ાઇલ જુરશ �રાતક સા ા્ 

 સ.્શ.થ્.શ્, �.ુકા.ચ.શ્/ ગારધારશ્ સયધ રઆુ કરરાર્ રનઅેા.    

 ૩. થકતારા કાયયયાન �રસતારધા ંાારકાયદેસર ુાસંકાધક ધાા રખતકરખત ગાકના 

કરરાાુ ંરનઅેા ચરા ચ�સ�રયધ નઠેળર્ રક્શસકરા લાત્ કાયયરાનશ સંુ સં્ત 

 લારના  સ્સ્ ્ ીારા સધયસર કરરાધા ં રા તા ુાુતા ગકાસપ્ કરરાર્ 

રનઅેા ચરા ગકાસપ્ દરમયાર �થુરરાઇઝર/ લારના  સ્સ્ ્ર્ ુાદરકારશ 

જપાય તક �થુરરાઇઝર/ લારના  સ્સ્ ્રક  ીલુાસક ધાાંરારક રનઅેા.  રક  

ીલુાસક રઆુ ્યા્્  થરશ ચ�સકારશશ્રા કાયદાકશય કાયયરાનશ ચ �્ ચનરેાલ 

�કૂરારક રનઅેા. 

 ૪. અિધિનયમ કલમ ૩૫, ૩૬, ૩૭ હ�ઠળની તમામ કામગીર� ધદદર્અ રાર 

�રયકજકશ્  લરર રાર �રયકજકશ્ર્ સ્સ્ રાનુરશ નઠેળ કરરાર્ રનઅેા, 

 ્લા કે સદર� ુકાધા્રશ ધાારા લકરપક રાયુ રાર �રયકજક તર  

ધકકલરારા રનઅેા રનન. 

 ક  �સુદાદપ નગર ર્ના ત યાર કરવા સબંધંી  

 ૧.  ્શથ્ અાખા નસતકર્ ્શ.થ્.સકશધ/ રારશ અર /�રકાસ રકઅા �રાારે ધાા 

ખારા્/સરકારશ/ધાધયધક ીારા  રત્  ચર�ઓ/થનકધા ં લારના  સ્સ્ં્ 

ીારા રઆુ ્યાલા ચનરેાલ ધાા થકતાર્ રશધાકયસ સા ા્  થરશ ચ�સકારશશ્રા 
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�રપયય/ધઆુંરશ ચ �્ સાદર કરરાાુ ંરનઅેા.  

 ૨. ્શ.થ્.સકશધ/ રારશ અર /�રકાસ રકઅા �રાારે ુાુતક ધા્ે ધા�નત્ ચ �્  રત્ 

�નરે જરતારા ુુુ સાનંળશરા સતંકષકારક ધા�નત્/જરાુક  થરારા રનઅેા. 

 ૩.  લારના �થુરરાઇઝર ીારા �ળરાલા �રનાારા લાતા રેકડયરા સંુ �ંસત થનકકર્ 

ધા�સક ગકાસપ્ કરરાર્ રનઅેા ચરા   ધાારક ચનરેાલ  થરશ ચ�સકારશશ્રા 

ધયારા લારરારક રનઅેા. 

 ૪. ્શથ્ અાખારા લાત્ જુરશ ધા�નત્/�રાતક, ચ ય અાખા/કગારશધાં્ ્ ધાંારરા 
ધાાાુ ંસકંલર કરશ �રયત સધય-ધયાયદાધા ંરઆુ કરાર્રા  થરશ ચ�સકારશશ્ 

સધય ચનરેાલ �કુરારક રનઅેા. 

 ૫. ્શથ્ અાખારા સંુ �ંસત કાધા્રશ ચ �્ સ્ળ તથાસ કરશરા �રપયયક ધા્ે  થરશ 

ચ�સકારશરા ચનરેાલ �કુરારક રનઅેા. 

 ૬. ્શ.થ્.સકશધરા  યકજર ધાાર્ કાધા્રશ ધતાયત સધગ �રસતારાુ ંસ્ળ 

�ર�રયપ, સકશધ  કુ, થનકક, લા� ુનદક ઇયયાદશ ુાુતક ધાા  લારના  સ્સ્ં્ 

સા ા્ રનશરા સ�ંપૂય ગકાસપ્ કયાય ુાદ જ   થરશ ચ�સકારશશ્ સધય 

�રાતક/ધા�નત્ સ�નત ચનરેાલ રઆુ કરરારક રનઅેા. 

 ૭. નકદાર્ ુ  કાધા્રશ સંુ �ંસત ્યાલા થ�રથનક ચાસુાર  રજ ુ�રરાર્ રનઅેા. 

 ડ  જનરલ 

 ૧. થકતારા તાુા નઠેળરા કધયગારશઓર્ તધાધ કાધા્રશર્ દેખરેખ સ�ંપૂય 

રાખરાર્ રનઅેા ત્ા  લારના  સ્સ્ ્ર્ સ્ળ તથાસ ડાયરશધા ંરકજ રકજ સનશ 

કરરાર્ રનઅેા. 

 ૨. રખતકરખત  થરશ ચ�સકારશશ્ ીારા સરથરાધા ં રત્  રજક/જરાુદારશઓ 

ુ�રરાર્ રનઅેા. 

 ૩. સ્ળ �રરશયપ કરરા �ય યયારે સંુ �ંસત જધ્રર્  સથાસર્ 

જધ્રક/ુાસંકાધક ધાા કરરાર્ લ્ા ચથરારરાર્ રનઅેા ત્ા 

 ુદરત્/ધારરસજ�ત થ�રુળક �ધ કે, કેરાલ, તળાર, રદશરાળા, 

ઇલા.્ા સધ્અર લાઇર ( KV સા ા્), ઓ. ર.�.સ્.લાઇર, ્ારર, ાાસ લાઇર, 

 ર�યત/થૌરા�પક+ચરઅાષક રાારે ુાુતકર્ ઝ્પર્નરશ ગકાસપ્ કયાય ુાદ 

સંુ �ંસત જધ્રરા ચસર ્ત્ નકય તક ચનરેાલધા ંસથપ્  લલાખ કરરારક રનઅેા. 

 ૪. �રસતારધા ંગાલતા ુાસંકાધક સદંન� રખતકરખત સ્ળ તથાસ કરશ �થુરરાઇઝર 

ત્ા  લારના  સ્સ્ ્ ીારા ્યાલ ુાદરકારશ ધાા જુર જપાયા  રશયક 

ચનરેાલ  થરશ ચ�સકારશ સધય �કૂરારક રનઅેા. 

 ૫. થદંર �દરસા  કરાર �થુરરાઇઝરરા કુા્ર્ ગકાસપ્ કરરાર્ રનઅેા. 

 ૬. �.ુ્ા. લા.   ડ ચ.ડે. ક્, ૧૯૭૬ નઠેળર્ કલધ ૬૭,૬૮,૬૯ નઠેળર્ કાધા્રશ 

�પૂય કરશ ચધલ્કરપ ધતાયત ઔડારા  લા ત ્ત્ જધ્ર (રસતા/ચરાધત 

 લક્) રક લયયય કુજક ધાળર્  સ્ે્ અાખારા �લુત કરરા �સુ્ર્ સ�ંપૂય 

કાધા્રશર્ દેખરેખ રાખ્ �પૂય કરારરા �સુ્ર્ સ�ંપૂય જરાુદારશ ધદદર્અ 
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રાર �રયકજક ર્ રનઅેા. 

 ૭.   ્ડકર �રઝ્્ ધાા  થરશ ચ�સકારશશ્ાુ ંધયાર દકર ુ ંત્ા �રુધા ્ ર�સ્ર 

�ળરરાાુ ંરનઅેા. 

 ૮. ધદદર્અ રાર �રયકજકરા નકદાર્ ુઇ  કાધા્રશ ધાા ્યાલા થરશથન �જુુ 

 રજક/જરાુદારશ �રનારરાર્ રનઅેા. 

 ૯. નાઇકક ય્ર્ કક ય્  ધા્રકધા ંજુર જપાયા  લારના  સ્સ્ ્ સા ા્  નાજર રનશ 

સ�ાધડંળર્ તર ેપધા ં�રકાલ ્ાય તા ધાા લ્ાલ  ડરકકે્ ધા�નત્ �રુશ 

થાડરાર્ તકેદારશ રાખરાર્ રનઅેા. 

 ૧૦.  ર.્શ. ઇ.  ક્ ૨૦૦૫ નઠેળ �નરે ધા�નત્ ચ�સકારશ તરશકે ચર�ઓરક 

સધયધયાયદાધા ંજરાુ કરશરા �રકાલ કરરારક રનઅેા. 

 ૧૧. �ખુય ધનં્શ્રા કાયાયલય/સરાાત ઓરલાઇર/  સરકારશ/ ચસયસરકારશ/ ધનં્/ 

�રસાર સનારા લાતા રાારે થનકરક સધયસર જરાુ કરરા રાયુ રાર 

�રયકજકશ્ સધય સધયસર ચનરેાલ રઆુ ્ાય તા ુાુતા તકેદારશ રાખરાર્ 

રનઅેા. 

૪. ધદદર્અ �રયકજક   

 ચ. િવકાસ પરવાનગી, વાપરવાની પરવાનગી સબંધંી  

 ૧. �રકાસ થરરારા્રા લકરપા ચર� સા ા્ ુ્ડેલ્ ધા�નત્ર્ GDCRર્ જકારાઇઓ 

�જુુ ગકાસપ્ કરશ �તા સ્ળ �રરશયપ કયાય ુાદ ધઆૂંરશ / રાધઆુંરશ ધાારા 

�દુાઓ તતયાર કરશ કારપક દઅાયર્ સથપ્ ચ�નલાય સ�નત �દર-૧૫ધા ંધદદર્અ 

રાર �રયકજક સધય લકરપ �કૂરાાુ ંરનઅેા.  

 ૨. ધદદર્અ રાર �રયકજકર્ ધઆુંરશ ધરયા્્ રાધઆુંરશરા �રક �થુરરાઇઝર 

ધાર તા તતયાર કરાર્ ધદદર્અ રાર �રયકજકર્ સનશ કરાર્ 

ધા�લક/ચરજદાર/  �./ ક�્ેક રા �પ કરરા �રક થાઠરરા �રષયક 

કાધા્રશ કરારાર્ રનઅેા. 

 ૩. �રયત સધયધયાયદાધા ંચરજદારશ્ ીારા �તૂયતા ્યાલ ર નકય તારા �કસસાધા ં

લકરપ રાધઆુંર કરરાર્/દ તરે કરરાર્ નલાધપ સા ા્ ધદદર્અ રાર 

�રયકજકશ્ સધય રઆુ કરરાાુ ંરનઅેા. 

 ૪. સ્ળ પરના રસતાના ત્ા ાલો્ના માપ, ્�.પી./ડ�.પી. રોડ લાઇન �જુબના 

રસતા/ાલો્ની હદ ડ�માકકશન વગરર� તપાસ કરવાની ત્ા નકશામા ંદશારવવા 

�ગરની સ�ંણૂર જવાબદાર� ાલાનાગ આસીસ્સ્ની રહ�શર.    

 ૫. �રકાસ થરરારા્  થાલ કેસકધા ંસ્ળ  થર રખતકરખત ગકાસપ્ કરરાર્ 

રનઅેા ત્ા GDCRર્ જકારાઇ �જુુ તુ ારાર ુાસંકાધ ધાારક લા�ત 

ચનરેાલ સધયસર રઆુ કરાર્રા ધદદર્અ રાર �રયકજક સધય �કૂરારક રનઅેા. 

 ૬. ધઆુંર ્યાલ રકઅા કરતા ં ેર ારરા�ં ુાસંકાધ નકય તક ધદદર્અ રાર 

�રયકજકરા રશથક ય્  કરરારક રનઅેા. 

 ૭. �રકાસ થરરારા્   યા ુાદ કાધ અુ ક્ુય ર નકય ત્ા ર��ગ�્ર્ �દુત 
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લંુ ારાલ ર નકય ચરા ૧૨ ધાસ �રુા ્યા નકય તારા કેસક દ તરે કરરાર્ 

નલાધપ સ�નત ધદદર્અ રાર �રયકજક સધય �કૂરારા રનઅેા. 

 ૮. �રકાસ થરરારા્ ધાળવયા �સરાય સ્ળ  થર ુાસંકાધ ગા� ુકરેલ નકય તા 

લકરપધા ં�થુરરાઇઝરશ્ ીારા રઆુ ્યાલ ચનરેાલ ચ રયા સ્ળ તથાસ કરશ 

ધદદર્અ રાર �રયકજકરા રશથક ય્  કરરારક રનઅેા. 

 ૯. રથરાઅ લધાપથન ધાળરરા ધાારા ધઆુંરશ ધાાંતા કેસધા ંસ્ળ તથાસ કરશ 
નકશકતલય્ ચનરેાલ તતયાર કરશ ધદદર્અ રાર �રયકજકશ્ સધય �કૂરારક 

રનઅેા. 

 ૧૦. �ુરથરરારા્  રથરાઅ અુ ર ્ાય તા ધાાર્ સ્ળ �રરશયપ દરમયાર 

તકેદારશ રાખર્ ચરા  થયકા અુ ્યાલ નકય તારા કેસકધા ંધદદર્અ રાર 

�રયકજક સધય રશથક ય્  �કૂરારક રનઅેા. 

 ૧૧. દ તરે કરરારા કેસર્ �રાતક સ�ંપૂય રશતા ગાક કયાય ુાદ જ દ તરે કરરા 

નલાધપ કરરાર્ રનઅેા. 

 ૧૨. િવકાસ પરવાનગી ત્ા વપરાશ પરવાનગીના પકરણર ફ� ગણતી �ગરની સ�ંણૂર 

જવાબદાર� ાલાનાગ આસીસ્સ્ની રહ�શર.  કકઇથપ  શ/ ગા�/ ડશથકઝ્્ લારાર્ 

ુાકશ રનલે નઅા તક લાાતા રળાતા  લારના  સ્સ્ ્ નકદાર્ ુઇ  

જરાુદાર ાપાઅા. 

 ૧૩. �રકાસ થરરારા્રા લકરપા સ�ાધડંળરા લા ત ્ત્ રસતા/રશઝર�અર/ચ ય 

ધ�તધખડંધા ંનળત્ જધ્રરક સ્ળ થર લયયય કુજક ધાળવયા ધાાર્ ગકાસપ્ 

કરશરા કબ�પાવતીમા ંસહ� કર�નર  લકરપા સાધાલ રાખરાર્ ત્ા  સ્ે્ ખાતારા 

કબજો �પુત કરવા �ધુીની સ�ંણૂર કામગીર� િનયત સમયમયારદામા ં્ઇ �ય તર 

�ગરની જવાબદાર� રહ�શર. 

 ૧૪. સ�ાધડંળરા ્શ.થ્.સકશધ ુઇ  લા ત ્યાલ રસતા/ચરાધત  લક્/ખારા્ 
ધ�તધખડંધા ંદુાપ/ાારકાયદેસર ુાસંકાધ ર ્ાય તા ધાા �થુરરાઇઝર ીારા 

યકગય કાયયરાનશ ્યાલ ર નકય તક કાયદ�સરની કામગીર� કરવાની જવાબદાર� 

રહ�શર. 

 ૧૫. ધઆુંર ્યાલ લકરપા, �રકાસથરરારા્ ત્ા રાથરરાર્ થરરારા્ ચ રયા 
ચારુધા ર��્ઠી ત્ા બાધંકામ વાપરવાના પમાણપતમા ં(િનયત નકશાદ 

સહ�ત) સહ� કરવાની ત્ા મા�લક/અરજદારનર પાઠવી આપવાની જવાબદાર� 

રહ�શર. 

 ુ ગરરકાયદ�સર/બીન પરવાનગી િવકાસ, ગરરકાયદ�સર/બીન પરવાનગી ઉપયોગ 

સબંધંી 

 ૧.  થકતારા કાયયયાન નઠેળરા �રસતારધા ંગાલતા ાારકાયદેસર ુાસંકાધ ત્ા 

�ુરથરરારા્ધા ં્તા  થયકા ધાારા �કસસાઓધા ં�થુરરાઇઝર ીારા રઆુ કરેલ 

ચનરેાલ ચ રયા કાયદાકશય કાયયરાનશ ધતાયત  ક્ નઠેળર્ રક્શસક થાઠરરા 

સંુ �ંસત સ�ંપૂય કાયયરાનશ �રયત સધય ધયાયદાધા ં�પૂય કરરા રખતકરખત 

સધયસર ધદદર્અ રાર �રયકજકશ્ સધય લકરપ રઆુ કરરાાુ ંરનઅેા.  
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 ૨. ાારકાયદેસર ુાસંકાધ અુ ત્્ જ ચ્કારરા તાયકા�લક �સ�રુશ્શ ુાસાડરા 

ધદદર્અ રાર �રયકજકશ્રા ચનરેાલ �કૂરારક રનઅેા. 

 ૩. રક્શસ ુજરપ્ ધાાર્ કાધા્રશ �પૂય ્યા્્ તાકશદે ુાસંકાધ તકડશ થાડરા 

ધદદર્અ રાર �રયકજકશ્  સધય લકરપ રઆુ કરરાર્ જરાુદારશ  લારના 

 સ્સ્ ્ર્ રનઅેા. 

 ૪.  થરશ ચ�સકારશશ્ર્ ાારકાયદેસર ુાસંકાધ તકડશ થાડરા ધળાલ ધઆુંરશ ચ રયા  

ગરરકાયદ�સર બાધંકામ સમય મયારદામા ંતોડ� પાડ�  ૂર કરવા �ગરની સ�ંણૂર 

જવાબદાર� ાલાનાગ આસીસ્સ્ ત્ા મદદનીશ નગર િનયોજકોીની સનંકુતપણર 

રહ�શર. 

 ૫. થકતારા કાયયયાન નઠેળરા �રસતારધા ંગાલતા ાારકાયદેસર ુાસંકાધ ત્ા 

�ુરથરરારા્  થયકા ચ્કારરા ુાુતા �થુરરાઇઝર ીારા સધયસર સ્ળ 

તથાસ ચનરેાલ રઆુ કરેલ ર નકય તક નકશકતલય્ �રાતક  થરશ ચ�સકારશશ્રા 

ધયારા લાર્ �થુરરાઇઝરર્  રજ લયયાર્ ુાદરકારશ ધાા કાયદેસરર્ કાયયરાનશ 

કરરા નલાધપ કરરાર્ રનઅેા. 

 ૬. થકતારા કાયયયાન �રસતારધા ં ગરરકાયદ�સર બાધંકામ ન ્ાય તર �ગરની તક�દાર� 

રાખવાની ત્ા ્યરલ બાધંકામ  ૂર કરવા �ધુીની સ�ંણૂર જવાબદાર�  નકદાર્ 

ુઇ   લારના  સ્સ્ ્ર્ રનઅેા. 

 ક  �સુદાદપ નગર ર્ના ત યાર કરવા સબંધંી  

 ૧. ્શ.થ્.સકશધ/રારશ અર/�રકાસ રકઅા �રાારે ધાા ખારા્/સરકારશ્ર્  રત્ 

તધાધ ચર�ઓ/થનક ચાસુસંારા �થુરરાઇઝર ીારા �રયત સધયધા ં�રાતક રઆુ 

્ાય તા ધાા ધયાર રાખઅા ચરા રઆુ ્યાલ �રાતક સ�નત નકશકતલય્ ચનરેાલ 

 થરશ ચ�સકારશ સધય �કુરારક રનઅેા. 

 ૨. થકતારા  થરશ ચ�સકારશઓશ્રા  દેઅકાુ ંથાલર કરઅા ત્ા તાઓશ્ સા ા્ 

સકંલરધા ંરનશ �રનાાર્ કાધા્રશ ુ�રઅા. 

 ૩. �થુરરાઇઝર ીારા �ળરાલા �રનાારા લાતા રેકડય સંુ �ંસત થનકકર્ ધા�સક 

ગકાસપ્ કરરાર્ રનઅેા ત્ા   ધાારક ચનરેાલ  થરશ ચ�સકારશશ્રા ધયારા 

લારરારક રનઅેા. 

 ૪. ્શથ્ અાખારા લાત્ જુરશ ધા�નત્/�રાતક, ચ ય અાખા/કગારશધાં્ ્ �રયત 

સધય-ધયાયદાધા ં�થુરરાઇઝર ીારા ધાળર્રા રઆુ ્ાય તા ધાા દેખરેખ રાખરાર્ 

રનઅેા ચરા રઆુ ્યાલ ધા�નત્/�રાતક, જુરશ �કુધ/�રપયય/ દેઅ સાુ  થરશ 

ચ�સકારશશ્રા સાદર કરઅા; �ધા ં�રપયય  વયા્્  ાષુા�ંાક કાયયરાનશ કરરાર્ 

રનઅેા. 

 ૫. ્શ.થ્.સકશધધા ં યકજર ધાાર્ કાધા્રશ ધતાયત  થરશ ચ�સકારશશ્ સા ા્ રનશ 

દરેક સ્્શ સ.ર.ં/રે.સ.ર.ં/બલકક ર.ં ઇયયાદશ  લક્ાુ ંસ્ળ �ર�રયપ કરશ, સ્ 

�જુરાત ્ા ર  લારના   ડ ચુયર ડેરલકથધા ્  કટ્, ૧૯૭૬ ત્ા ચ ય 

ચધલ્ કાયદાઓર્ સાથાયધા ં�રયત કાયયરાનશ કરરાર્ રનઅેા. 
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 ૬. ્�.પી.સક�મના આયોજન �ગરની કામગીર� �તગરત, ્�.પી.સક�મની લાા ુહદોની 

્કાસણી કરવાની; હયાત નાળા-કાસં-ક�નાલ-રસતા-બોરવરલ, ઇલર.ટાસસમીશન 

લાઇન(KV સા ર્), દ.તન.�.સી. લાઇન, ગરસ લાઇન, 

આર�્ત/પૌરા�ણક+અવશરષો, િવિવધ ્ાવર વગરર� ત્ા અસય તમામ પકારની 

સપંાદ�ત જમીન બાબતર સ�ંણૂર િવગતો મરળવી યોજનામા ંસમાવરશ કરવાની; 

તમામ નકશા, સક�મ-�કુ, પતકો ઇ યાદ� તકબી�નર �સુગંત હોય તર બાબતર 

ઝીણવ્ભર� ્કાસણી કરવાની; ાલાનાગ આસીસ્ં્ની �ગત જવાબદાર� રહ�શર.  

 ૭. નકદાર્ ુ  કાધા્રશ સંુ �ંસત ્યાલા થ�રથનક ચાસુાર  રજ ુ�રરાર્ રનઅેા.  

 ડ  જનરલ 

 ૧. �થુરરાઇઝરર્ તધાધ કાધા્રશર્ દેખરેખ રાખરાર્ રનઅેા. �થુરરાઇઝરર્ 

દરરકજર્ સ્ળ તથાસ ધાા ડાયરશધા ંરરસ થર સનશ કરશ ધદદર્અ રાર 

�રયકજકશ્રા ધયારા �કૂરાર્ રનઅેા. 

 ૨. રખતકરખત  થરશ ચ�સકારશશ્ ીારા સરથરાધા ં રત્  રજક/જરાુદારશઓ 

ુ�રરાર્ રનઅેા. 

 ૩. સ્ળ �રરશયપ કરરા �ય યયારે સંુ �ંસત જધ્રર્  સથાસર્ 

જધ્રક/ુાસંકાધક ધાા ગકાસપ્ કરરાર્ લ્ા ચથરારરાર્ રનઅેા ત્ા 

 ુદરત્/ધારરસજ�ત થ�રુળક �ધ કે, કેરાલ, તળાર, રદશરાળા, 

ઇલા.્ા સધ્અર લાઇર ( KV સા ા્), ઓ. ર.�.સ્.લાઇર, ્ારર, ાાસ લાઇર, 

 ર�યત/થૌરા�પક+ચરઅાષક રાારે ુાુતકર્ ઝ્પર્નરશ ગકાસપ્ કયાય ુાદ 

સંુ �ંસત જધ્રરા ચસર ્ત્ નકય તક ચનરેાલધા ંસથપ્  લલાખ કરરારક રનઅેા. 

 ૪. સ તાનધા ં કરાર �થુરરાઇઝરશ્રા કુા્ર્ ગકાસપ્ કરશ રેકડય વયરયસ્ત 

�ળરપ્ કરેલ છા ત્ા ર�સ્રક �રયત ર�રુાધા ંચથડે્ કરેલ છા તા ધાા 

ગકાસપ્ કરરાર્ રનઅેા. 

 ૫. �.ુ્ા. લા.   ડ ચ.ડે. ક્ર્ કલધ ૬૭,૬૮,૬૯ નઠેળર્ રક્શસક સધયસર 

ુ�ર્ તધાધ કાધા્રશ �પૂય કરશ રસતા/ રશઝર�અર  લક્ રાારે કુ� લા ત 

કરરાર્ જરાુદારશ રનઅેા ત્ા જધ્રરક કુજક ધરયા્્  સ્ે્ અાખારા �લુત 

કરરારક રનઅેા. 

 ૬.   ્ડકર કાધા્રશર્ ડાયરશ ત્ા કાયયથનક �ળરરાાુ ંરનઅેા. દરરકજ ધદદર્અ 
રાર �રયકજકશ્ર્ સનશ કરારરાર્ રનઅેા. દર થદંર �દરસા રાયુ રાર 

�રયકજક ત્ા દર ધાસરા ધતા �સ�રયર રાર �રયકજકરા �પ ધા્ે �કૂશ સનશ 

ધાળરરાર્ રનઅેા. 

 ૭.  લારના  સ્સ્ ્રા નકદાર્ ુઇ  કાધા્રશ ધાા ્યાલા થરશથન �જુુ 

 રજક/જરાુદારશ �રનારરાર્ રનઅેા. 

 ૮. �થુરરાઇઝરર્ નાજરશ, �રુધા ્ ર�સ્ર ત્ા તતયાર કરેલ ર�સ્રકાુ ં કયસધક 

ગાકના કરશ ય�ત જપાય તક ીલુાઅક ધાાં્  થરશ ચ�સકારશશ્રા ધયારા �કુરાાુ ં

રનઅેા. 
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 ૯. કક ય્  ધા્રકધા ં�થુરરાઇઝર સા ા્ નાજર રનશ લ્ાલ  ડરકકે્રા �રાતક/ધા�નત્ 

�રુશ થાડરાર્ રનઅેા. 

૫. �થુરરાઇઝર   

 ચ િવકાસ પરવાનગી, વાપરવાની પરવાનગી સબંધંી  

 ૧. �રકાસ થરરારા્રા લકરપક ધળા્્ ચર� સા ા્  રાલ �ુડાપક ચરા રકઅાઓ 
�રયધ �જુુ છા કે કેધ તા ધાાર્  લા્�ધક ગકાસપ્ કરરાર્ રનઅેા. 

 ૨. સ્ળ �રરશયપ કરશરા સ્ળ-યસ્�તર્ નકશકત ત્ા રઆુ કરેલ રકઅાર્ �સુાંતતા 

સ�નત ચનરેાલ તતયાર કરશ  લારના  સ્સ્ ્ સધય �કૂરારક રનઅેા. 

 ૩. ધા�લકશરા �રુારા ત્ા દરેક  કધયર્ �રાતક GDCR જકારાઇઓ �જુુ ગકાસ્ 

ી ૂ્ ત્ �રાતક ધાા ગક સ ખાન્ કરશ લકરપ ધરયા્્ �દર-૧૦ધા ં થરકકત 

સધગ કાયયરાનશ �પૂય કરશરા  લારના  સ્સ્ ્ સધય �કૂરાાુ ંરનઅેા. 

 ૪. ધઆુંરશ, રાધઆુંરશ ત્ા લકરપ સંુ �ંસત ચ ય તધાધ લકારરા �રક લખ્રા થકસ્ 

કરરા સંુ �ંસત અાખાધા ંધકકલ્  થરારા રનઅેા. 

 ૫. �રકાસ થરરારા્   યા થછશ સ્ળ  થર રખતકરખત ુાસંકાધર્ ગકાસપ્ 

કરર્ ચરા GDCR ર્ જકારાઇ �જુુ તુ ારાર ુાસંકાધ ધાારક લા�ત 

ચનરેાલ રઆુ કરાર્  લારના  સ્સ્ ્ સધય �કૂરારક રનઅેા. 

 ૬. ધઆુંર ્યાલ રકઅા કરતા ં ેર ારરા�ં ુાસંકાધ નકય તક  લારના  સ્સ્ ્રા 

રશથક ય્  કરરારક રનઅેા. 

 ૭. �રકાસ થરરારા્   યા ુાદ કાધ અુ ક્ુય ર નકય ચરા ૧૨ ધાસ �રુા ્યા 

નકય તારા કેસક દ તરે કરરાર્ કાયયરાનશ ધા્ે  લારના  સ્સ્ ્ સધય 

�કૂરારા રનઅેા. 

 ૮. �રકાસ થરરારા્ ધાળવયા �સરાય સ્ળ  થર ુાસંકાધ ગા� ુકરેલ નકય તા 

લકરપધા ંતાયકા�લક સ્ળ તથાસ ચનરેાલ �કૂરારા રનઅેા.    

 ૯. રાથરરાર્ ધઆુંરશ ધાાંતા કેસધા ંસા ા્ સ્ળ તથાસ કરર્, જુરશ �રક લખરા, 

 થરશ ચ�સકારશરા �રાતક ધયારા �કૂર્, ધઆુંરશ ધરયા ુાદ ધકાર રાથરરાર્ 

થરરારા્ ધાાાુ ંલધાપથન તતયાર  કરરાાુ ંરનઅેા. 

 ૧૦. �ુરથરરારા્  રથરાઅ અુ ર ્ાય તા ધાાર્ સ્ળ �રરશયપ દરમયાર 

તકેદારશ રાખર્ ચરા  થયકા અુ ્યાલ નકય તારા કેસકધા ં લારના  સ્સ્ ્ 

સધય રશથક ય્  �કૂરારક રનઅેા. 

 ૧૧. સ�ાધડંળરા ્શ.થ્.સકશધ ુઇ  લા ત ્યાલ રસતા/ચરાધત  લક્/ખારા્ 

ધ�તધખડંધા ંદુાપ/ાારકાયદેસર ુાસંકાધ ર ્ાય તા ધાા રખતકરખત સ્ળ 

તથાસ કરશ  લારના  સ્સ્ ્ સધય ચનરેાલ રઆુ કરરાર્ સ�ંપૂય જરાુદારશ 

રનઅેા. 

 ુ  ગરરકાયદ�સર/બીન પરવાનગી િવકાસ, ગરરકાયદ�સર/બીન પરવાનગી ઉપયોગ 

સબંધંી: 

 ૧. થકતારા કાયયયાન નઠેળરા �રસતારધા ંસ્ળ �રરશયપ કરશરા ગાલતા ાારકાયદેસર 
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ુાસંકાધ ત્ા �ુરથરરારા્ધા ં્તા   થયકા ધાારા ુાસંકાધક / ધકારકર્ 

 ાઇલ તતયાર કરશ લા્�ધક સ્ળ તથાસરક ચનરેાલ  લારના  સ્સ્ ્ સધય 

�કૂરારક રનઅેા 

 ૨. ાારકાયદેસર ુાસંકાધરક સકેગ તતયાર કરરક ત્ા લ્ધ �રરશયપ રાળારા  ક્ા 

થડાર્રા લકરપા રઆુ રાખરારા રનઅેા. 

 ૩. ધા�લકશ રાારે જુરશ ધા�નત્ ધાળર્ લકરપા સાધાલ કરરાર્ રનઅેા. 

 ૪. ઝકરના, ્શ.થ્.સકશધ,  કર્ઝ્અર રાારે ધા�નત્ સંુ �ંસત અાખાધાં્ ્ ધાળર્ 

લકરપા સાધાલ કરરાર્ રનઅેા. 

 ૫.  લારના  સ્સ્ ્ર્ �ગૂરા/ દેઅાાસુાર રક્શસક તતયાર કરશ ુજરપ્ 

કરરાર્ રનઅેા. 

 ૬. રક્શસધા ંદઅાયરાલ સધયધયાયદા �પૂય ્યા્્ સ� પ�ત થન/રઆુ ત કરરાર્ તક 

 થરા  લારના  સ્સ્ ્ સધય લકરપ �કૂરાાુ ંરનઅેા. 

 ૭. ુ્� રક્શસ તતયાર કરશ  લારના  સ્સ્ ્ સધય લકરપ �કૂરાાુ ંરનઅેા. 

 ૮. ાારકાયદેસર ુાસંકાધરા લકરપક સદંનય ્યાલ કક ય્  �લ્શાાઅર ધાારા ર�સ્રક 

ુરારરા ચરા તાધા ંરખતક-રખત ધા�નત્ નરશ ચથડે્ ુરારરા ચરા 

�ળરરારા રનઅેા. 

 ૯. ાારકાયદેસર ુાસંકાધક ધાાર્ કક ય્  ધા્રકધા/ંકક ય્ધા ંનાજર( લારના  સ્સ્ ્ 

સા ા્) રનશ નકશકતલય્ �રાતક સંુ �ંસત લ્ાલ  ડરકકે્રા �રુશ થાડરાર્ રનઅેા. 

 ૧૦. ાારકાયદેસર ુાસંકાધકરા લાત્ ચર�, ્થાલક સર્કારર્ તાા ુ ંવયરયસ્ત 

ર�સ્ર રાખ ુ ંત્ા �ળુ લકરપા સાધાલ કરશ  લારના  સ્સ્ ્ સધય �કૂરાર્ 

રનઅેા. 

 ૧૧. ાારકાયદેસર ુાસંકાધ અુ ત્્ ર ્ાય ત્ા ચ્કારરા ધા્ે તાયકા�લક 

 લારના  સ્સ્ ્ સધય ચનરેાલ �કૂરારક રનઅેા. 

 ૧૨. થકતારા કાયયયાન નઠેળરા �રસતારધા ં્યાલ/્તા દરેક લકારરા ંાારકાયદેસર 

ુાસંકાધ કે �ર્ ધઆુંરશ ધાળરાલ ર્્ તા સદંન� લા્�ધક સ્ળ તથાસ કરશ 

ચનરેાલ તતયાર કરશ ાલાનાગ આસીસ્સ્ સમ્ રકુ કરવાની સ�ંણૂર જવાબદાર� 

�પુરવાઇઝરની રહ�શર .   ુ ંકકઇથપ ાારકાયદેસર ુાસંકાધ  થરશ ચ�સકારશશ્રા 

ધયારા  રઅા ચરા ાારકાયદેસર ુાસંકાધ ચ્કારરા સધયસરર્ ચસરકારક 

કાયયરાનશ ્યાલ રનન નકય તક  રજ લયયા ાનં્ર ુાદરકારશ ાપ્ લાાતા રળતા 

�થુરરાઇઝર સાધા કાયદેસરર્ કાયયરાનશ કરરાધા ં રઅા.  

 ક �સુદાદપ નગર ર્ના ત યાર કરવા સબંધંી  

 ૧.  ્શ.થ્.સકશધ/રારશ અર/�રકાસ રકઅા �રાારે ધાા ખારા્/સરકારશ્ર્  રત્ 

તધાધ ચર�ઓ/થનક ચાસુસંારા રઆુ ્યાલ �રાતક સ�નત �રયત સધયધા ં

�રકાલ ્ાય તા ધા્ે  થરશ ચ�સકારશ સધય �કુરાર્ રનઅેા.  

 ૨. થકતારા  થરશ ચ�સકારશઓશ્રા  દેઅકાુ ંથાલર કરઅા ત્ા તાઓર્ રાનુરશ 
નઠેળ �રનાાર્ કાધા્રશ ુ�રઅા. 
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 ૩. ્શથ્ અાખારા લાત્ જુરશ ધા�નત્/�રાતક, ચ ય અાખા/કગારશધાં્ ્ �રયત 

સધય-ધયાયદાધા ંધાળરરાર્ જરાુદારશ રનઅેા ચરા રઆુ ્યાલ ધા�નત્/�રાતક, 

જુરશ �કુધ/�રપયય/ દેઅ સાુ  થરશ ચ�સકારશશ્રા સાદર કરઅા; �ધા ં�રપયય 

 વયા્્  ાષુા�ંાક કાયયરાનશ કરરાર્ રનઅેા. 

 ૪. ્શ.થ્.સકશધધા ં યકજર ધાાર્ કાધા્રશ ધતાયત, દરેક સ્્શ 
સ.ર.ં/રે.સ.ર.ં/બલકક ર.ં ઇયયાદશ  લક્ાુ ંતધાધ ુાુતક ધાા ઝ્પર્ન્ુ� સ્ળ 

�ર�રયપ કરશ, ્શ.થ્.સકશધર્ લા� ુનદકર્ ગકાસપ્ કરશરા �રાતક  થરશ 

ચ�સકારશ સધય �કુરાર્ રનઅેા. 

 ૫. ્શ.થ્.સકશધરા  યકજર ધાાર્ કાધા્રશ ધતાયત તધાધ રકઅા, સકશધ  કુ, 

થનકક ઇયયાદશ રેકડયર્ �ળરપ્ સંુ �ંસત કાયયરાનશ  થરશ ચ�સકારશશ્રા  દેઅ 

�જુુ કરરાર્ રનઅેા. 

 ૬. નકદાર્ ુ  કાધા્રશ સંુ �ંસત ્યાલા થ�રથનક ચાસુાર  રજ ુ�રરાર્ રનઅેા. 

 ડ  જનરલ 

 ૧.  દરરકજર્ ્થાલ સર્કારશ ત્ા  લારના  સ્સ્ ્રા ધયાર  થર લારરાર્ 

રનઅેા. 

 ૨. ચર� �ળુ લકરપા સાધાલ કરશ  લારના  સ્સ્ ્ સધય �કૂરાર્ રનઅેા. 

 ૩. ચ ય અાખાધાં્ ્ જુરશ ધા�નત્/�રાતક ધાળરરાર્ રનઅેા. 

 ૪. દરેક  ાઇલકરા નડેરાઇઝ ર�સ્રક તતયાર કરશરા �ળરરારા રનઅેા, �ધ કે �રકાસ 

થરરારા્, રાથરરાર્ થરરારા્, ાારકાયદેસર ુાસંકાધ, �સ�કરશ્શ, 

 ર.્શ. ઇ., સરકારશ થનક, કક ય્  ધા્ર, �ડુા નઠેળ  રાલ ચર�ઓ, ્શથ્ સકશધ 

ધતાયત  રાલ રાસંા ચર�ઓ, ચ ય ચર�ઓ, રેકડય અાખાધા ંથાઠરાલ  ધુારક 

રાારે.  રા ર�સ્રક �ખુયયરા કમ ્ુ્ રાઇુડ રાખ્ રખતકરખત ધા�નત્ ચથડે્ 

કરરાર્ રનઅેા ત્ા �ળરપ્ કરરાર્ રનઅેા.  થરાતં, દરેક લકારાુ ંરેકડય નાડય 

ત્ા સકફ્ કકથ્ધા ં�ળરરાાુ ંરનઅેા. 

 ૫. દરેક કેસધા ંથારા રંુ ર રાખરા, તાધરા લાત્ ધા�નત્  કન કરશ કેસધા ંરઆુ 

રાખર્,  ધુારર્ વયરયસ્ત �ળરપ્ કરર્ ત્ા કાધ �પૂય ્યા રેકડય અાખાધા ં

 ધુાર ધકકલ્  થરાર્ ધાત જરાુદારશ રનઅેા. 

 ૬. દરેક  ધુારે જુરશ �રક તતયાર કરરા, ્થાલ તતયાર કરર્, થકસ્ કરરા સંુ �ંસત 

�રનાાા ધકકલર્, ક ્શ જ સ્ ધાળરર્,  ાઇલક વયરયસ્ત �ળરપ્ કરર્ રાારે 

તધાધ લકારર્ કાધા્રશ કરરાર્ રનઅેા. 

 ૭. થકતારા  થરશ ચ�સકારશશ્ઓ રખતકરખત � કાધા્રશ સરથપ્ કરે તા  રજક 

ુ�રરાર્ સ�ંપૂય જરાુદારશ રનઅેા. 

 ૮.  થરશ ચ�સકારશઓ સધય �કુરાધા ં રતા લકરપક/કેસકર્ ચરરજરરર્ રરસ 

રાખરાર્ રનઅેા. 

 ૯. કુા્ધા ંદરેક લકારરા  ધુારક નડેરાઇઝ, કાાળક, થનક રાારે જુરશ લાુલ 

લાાર્ વયરયસ્ત �ળરપ્ કરરાર્ રનઅેા. 
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 ૧૦.  �.ુ્ા. લા.  ડ ચ.ડે. ક્, ૧૯૭૬ ધ્ કલધ ૬૭,૬૮,૬૯ નઠેળર્ રક્શસક તતયાર 

કરરા ત્ા �રયત સધય ધયાયદાધા ંુજરપ્ કરરા ધાાર્ કાધા્રશ કરરાર્ 

રનઅેા. 

 ૧૧.   ્ડકર કાધા્રશર્ ડાયરશ ત્ા કાયયથનક �ળરરાાુ ંરનઅેા. દરરકજ  લારના 

 સ્સ્ ્ર્ ત્ા દર ચઠરા�ડયા ધદદર્અ રાર �રયકજકશ્ર્ સનશ કરારરાર્ 

રનઅેા. દર થદંર �દરસા રાયુ રાર �રયકજક ત્ા દર ધાસરા ધતા �સ�રયર 

રાર �રયકજકશ્ર્ �પ ધા્ે �કૂશ સનશ ધાળરરાર્ રનઅેા. 

 ૧૨. �થુરરાઇઝરરા નકદાર્ ુઇ  કાધા્રશ ધાા ્યાલા થરશથન �જુુ તધાધ 

 રજક/જરાુદારશ �રનારરાર્ રનઅેા. 

 ૧૩ સ્ળ �રરશયપ કરરા �ય યયારે સંુ �ંસત જધ્રર્  સથાસર્ 

જધ્રક/ુાસંકાધક ધાા ગકાસપ્ કરરાર્ લ્ા ચથરારરાર્ રનઅેા ત્ા 

 ુદરત્/ધારર સજ�ત થ�રુળક �ધ કે,  ુદરત્/ધારરસજ�ત કેરાલ/કાસં, 

તળાર, રદશરાળા, ઇલા.્ા સધ્અર લાઇર ( KV સા ા્), ઓ. ર.�.સ્.લાઇર, 

્ારર, ાાસ લાઇર,  ર�યત/ થૌરા�પક+ચરઅાષક રાારે ુાુતકર્ ઝ્પર્નરશ 

ગકાસપ્ કયાય ુાદ સંુ �ંસત જધ્રરા ચસર ્ત્ નકય તક ચનરેાલધા ંસથપ્ 

 લલાખ કરરારક રનઅેા. 

 ૧૪. કક ય્  ધા્રકધા ં લારના  સ્સ્ ્ સા ા્ નાજર રનશ �રાતક/ધા�નત્ �રુશ થાડરાર્ 

રનઅેા. 

 વહ�વ્� શાખા  

૧. રાયુ કલાક્રશ્  ્ેલ્ કર/ ધકુાઇલ, લાઇ્, �નરેાત, રતયધારથનકરા 

ુ્લક ધઆુંર કરરાર્ સ�ા.  

 અમલીકરણ શાખા  

૧. કાયયથાલક ઇજરારશ્   સ�ાધડંળરા ુાસંકાધ �રનાારા લાતા કાધક કરરાર્ 

સ�ંપૂય કાધા્રશ. કક ્ાક્રકરા રરના ચરા  ાઇરલ ુ્લ 

ધઆુંર કરરાર્ સ�ા. સ�ાધડંળ �રસતારરા રકડ, ા્ર, 

લાઇ્, રરસાદશ થાપ્ર્ લાઇર �રા કાધકરા ધદાજ 

તતયાર કરશ ્ે ડર ુનાર થાડરાર્ સ�ા.   

૨. રાયુ કાયયથાલક 

ઇજરારશ્   

સ�ાધડંળરા ુાસંકાધ �રનાારા લાતા કાધક  થર 

દેખરેખ રાખરાર્ કાધા્રશ. કક ્ાક્રકરા રરના ચરા 

 ાઇરલ ુ્લ ગાકના કરરાર્ સ�ા. સ�ાધડંળ �રસતારરા 

રકડ, ા્ર, લાઇ્, રરસાદશ થાપ્ર્ લાઇર �રા કાધકરા 

ધદાજ તતયાર કરશ ડાફ્ ્ે ડર તતયાર કરરાર્ સ�ા. 
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 �હસાબી  શાખા  

૧. રાપા.ંસલાનકાર ચરા 

�નસાુ્ ચ�સકારશશ્  

સ�ધડંળરા તધાધ રાપા�ંકય વયરનારક  થર દેખરેખ.  

 કા  ્ કાધા્રશ ધાાાુ ં�થુર�રઝર , સ�ાધડંળરા 

�નસાુ્ અાખાધા ંરઆુ ્યાલ ુ્લકધાં્ ્ કથાત ્યાલ 

ઇ કધ્ેય, સર�સ્ેય, રા્ �રાારેરા ગલપક સધયસર 

જધા કરારરા. સ�ાધડંળરા ધદાજથન તતયાર કરરાર્ 

કાધા્રશ. સ�ાધડંળરા �નસાુકાુ ંઓડશ્ કરારરાર્ 

કાધા્રશ. ંકુરપ્રા ગાકકધા ંસનશ કરરા. સ�ાધડંળરા 

રા�ષ�ક �નસાુકરક રશથક ય્ તતયાર કરરક.  

 તસ �્્ શાખા  

૧.  સ્ે્ ઓ શસરશ્  સ�ાધડંળરા  લક્કર્ �પરપ્ ત્ા �રકાલ કરરા થાન 

�ધલકતકર્ નરા�ાુ ં યકજર તાધજ  રાસ યકજરારા 

ડકર્ વયવસ્ા કરર્.  

 જનસપંકર  શાખા  

૧. પબલીક ર�લરશન 

દફ�સરોી  

સ�ાધડંળર્ જુરશયાત �જુુર્ લાસ રક્, �નરેાતક, 

સા�નયય છથાર ુ,ં તાધજ સ�ાધડંળર્ કાધા્રશ ધાા 

લકકકરા યકગય ધા�નત્ ધળશ રન ેતાર્ વયવસ્ા કરર્.  

 કોમાનુ્ ર શાખા  

૧. સ્સસ્ધ 

 રાલ્સ્શ્ 

રાુ-સાઇ્ ધારાજધા ્, સ્ર્ક સા ્ર ીારા ઓર લાઇર 

ુ્.્.ુથરધ્અર, થા ય્  લાર,     કધય, ઝકરના સ્� શકે્, 

લકથ્� સધા ય્ કાડયર્ કાધા્રશ   
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૩  દેખરેખ ચરા જરાુદારશરા ધાધયધ સ�નત �રપયય લારાર્ લ�રયાધા ં

ચાસુરરાર્ કાયયરશ�ત;  

અનરેશ �રસતાર ધા્ે �રકાસ યકજરાઓ , રાર રગરા યકજરા (્શ.થ્.સકશધ) , અનરેશ 

�રકાસ �રસતારધા ંસરરા , �રકાસ યકજરા ચાસુાર �રકાસ લ પ��ઓાુ ં�રયનંપ �રાારે �રપયયક 

GDCR ધા ંજપાવયા �જુુ લારાધા ં રા છા.  

સ�ાધડંળરા રનશર્શ �રપયયક ધા્ે કગારશર્ કાયયથધસ�ત, �જુરાત �સ�રલ સ�ર�સ ુલસ 

�રાારે �જુુર્ કાયયથધસ�ત સરકારશ્ ીારા ર શ કરરાધા ં રાલ �રયધકાસુાર  લારાધા ં રા 

છા. 

થાપ્ �રુરઠા , ાદંા થાપ્ (�ુ  ઝ) રા �રકાલર્ તાધજ રસતાઓ સા ા્ સકંળાયાલા 

કાધક કરરા ચરા  રાસર્ લા્�ધક ��ુરસાઓ ચરા ચ ય સારાઓ રા ુાસંકાધક ધા્ે 

સરકારશ્રા  સ.ઓ. રરા ધયારધા ંરાખ્ ઇ – ્ે ડર લ�રયા  ીારા કાધા્રશ કરરાધા ં  રા 

છા. 

 
   થરાતં ચ ય ચાયયર્ ુાુતક ધા્ે � તા અાખા કયા ્્ અુ કરશ અાખા�સકારશ, 

�ખુય કારકુારશ ચ�સકારશ ચરા ગારધારશ્ર્ કયા �સુ્  �રપયયક લારા  જપારરાધા ં રા છા.  

તાધજ કાયદા્્ ર શ કરેલ્ ચરા �રત્ �રષયક ુાુતક ધાા સ�ાધડંળર ુકડય સધય �રપયય 

ધા્ે કાધ �કુરાધા ં રા છા. � ુાુતક ધા્ે સરકારશ્ર્ ધઆુંરશ જુર નકય તાર્ ુાુતક 

�રગારપા ધા્ે સરકારશ્રા થાઠરરાધા ં રા છા. 
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૪. થકતારા કાયપ ુ�રરા ધા્ે ર શ કરેલા સકરપક; 

 �રકાસ થરરારા્  

ઔડા �રસતારધા ંસધા�રપ્ ાાધતળક ત્ા તાર્  આુ ુાઆુરા રેર ્ ુ�રસતારધા ંકકઇથપ 

લકારરક �રકાસ કરતા ંથનલેા ંઔડાર્ �રકાસ થરરારા્ ધાળરર્  રશયક છા. 

(ચ) ુ્થ�રક ધાાર્ થરરારા્ : ુ્કરા ન�ા, ખાપ ત્ા કરકરશર્ ધા્ે 

(ુ) ુાસંકાધ ધાાર્ થરરારા્  

�રકાસ થરરારા્ ધા્ેરા �રયધક, ચ ય  કધયસ તાધજ સંુ �ંસત  શ ધા્ેર્ તધાધ ધા�નત્ 

�.ડશ.સ્. ર. ધા ં�રસ પત રશતા ધળશ અકઅા. 

ત�સજિનયર – આ�ક� �્ક્ ર�સટ�શન  

ચધદારાદ અનરેશ �રકાસ સ�ાધડંળ �રસતારકધા ં��ૂગત ુાસંકાધર્ �રકાસ થરરારા્ 

ધાળરરા ર �સ્ડય    જ�રયર/ �ક�્ેક્ થાસા રકઅા ુરારરા  રશયક છા.    ધાા 

   જ�રયર /  �ક�્ેક્ાુ ં�ડગ્ /�ડ લકધા સરકાર ધા ય સસં્ાઓાુ ંસ્�� કે્ ધાળરાલ નક ુ ં

જુરશ છા. �રયત ચાનુર સા ા્ જુરશ  શ નય�્્ ઔડાધા ંઓર-લાઇર ર�સ્ેઅર કરરાધા ં રા 

છા. 

ડ�વલપર ર�સટ�શન 

�જુરાત રાર રગરા ચરા અનરેશ �રકાસ ચ�સ�રયધ – ૧૯૭૬ ત્ા �.ડશ.સ્. ર. રા �રયધ 

– ૯ �જુુ ડરેલથર ર�સ્ેઅર કરાર ુ ં રશયક છા. 

ઔડામાં્ ી ઉપલબધ કરવામા ંઆવતા સ્ટ�ફક�્ / નકશાદ  

(ચ) ઝકર સ્�� કે્  

(ુ) સાઇ્  લાર 

(ક) ્શ.થ્.સકશધરા રકઅા  

ઔડામાં્ ી આપવામા ંઆવતા અ�ભપાયો 

(ચ) આૂર્ ધઆુંર ત્ા રર્ �રુરાર�ત�ત �રકાસ યકજરારા ઝકર –  ક જ થનકધા ં 

(ુ) ાાધ ઔડાધા ં રા છા કે કેધ તાર્ �રાતક 

(ક) �રકાસ થરરારા્ રકલક, �રકાસ ગા� લધાપથનકર્ રકલક  

ર્ગાર્ સારાઓ  થરાધા ં�સ�દ લા ત કરરારક  ધારક ન ે ુછા : 

ચધદારાદ અનરેશ �રકાસ સ�ાધડંળ કગારશધા ં� તા �રનાારા ધરયા્્ (�નરે જરતારા 

 થલબસ કરરાર્ �રાતકર્ સધય ધયાયદા)  
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ચ.ર.ં �રાત  થલબસ ્રારક સધયાાળક 

૧  �ક�્ેક્ રરજસ્ેઅર  ૧૫ �દરસ 

૨ �રકાસ થરરારા્  ૩૦ �દરસ * 

૩  લન્ ગાક  ૧૫ �દરસ 

૪ ઓ�થુ સ્ સ્�� કે્  ૨૧ �દરસ 

૫ ઝકર સ્�� કે્  ૫ �દરસ 

૬ થા ય્  લાર  ૧૦ �દરસ 

૭ આૂર્ ધઆૂંર ત્ા રર્ �રુરાર�ત�ત �રકાસ 

યકજરા ઝકર ( ક જ થનકધા)ં 

૧૦ �દરસ 

૮ ાાધ ઔડાધા ં રા છા કે કેધ તાર્ �રાત ૭ �દરસ 

૯ �ર�રસ ચ�નલાયક  ૧૫ �દરસ 

 
*  �જુરાત ્ા ર  લારના  ક્ �જુુ ૯૦ �દરસ છા. 
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૫. કાયપ ુ�રરા ધા્ે થકતાર્ થાસારા ચ્રા �રયનંપ નઠેળરા કે 

કધયગારશઓ ીારા ચાસુરરાધા ં રતા  �રયધક, �ર�રયધક, �ગૂરાઓ, 

�રયધસગંનક ચરા તા સંુ સં્ રેકડય; 

૫.૧ �નરે તનં ચ્રા �રયનંપ નઠેળરા ચ�સકારશઓ ચરા કધયગારશઓ   થયકા કરરારા 

�રયધક, �ર�રયધક, �ગૂરાઓ, �રયધસગંનક ચરા દ તરકર્ યાદશ ર્ગારા ર�રુા �જુુ 

 થક.   ર�રૂક દરેક લકારરા દસતારાજ ધા્ે નરરારક છા.  

રધ દસતારાજાુ ંરાધ ચરા ધ્ા�ં   

૧. સાધા ય �રકાસ �રયનંપ �ર�રયધક �ર�રયધક 

૨. દસતારાજ  થરાુ ંટૂં ુ લખાપ  જધ્ર �રકાસ લ પ�� ધા્ે �ળરરા 

થડતા સારા-સકરપક ચરા ચર�રા 

 કધય, થરરારાઓ ધાાર્ લાયકાત  

૩. વયયકતરા �રયધક/ �ર�રયધક, �ગૂરાઓ  

�રયધસગંન દ તરકર્ રકલ ચનશ્્ 

ધળઅા.    

ચધદારાદ અનરેશ �રકાસ સ�ાધડંળ, 

સરદાર રલલનનાઇ થ્ેલ નરર, 

 સધાર�રુા,  શધ રકડ, ચધદારાદ-

૩૮૦ ૦૧૪.  

ઇ-ધાઇલ: auda_urban@yahoo.co.in 

રાુ સાઇ્: www.auda.org.in   

 �રનાા ીારા �રયધક/ �ર�રયધક, 

�ગૂરાઓ  �રયધસગંન દ તરકર્ રકલ 

ધા્ે લારાત્  શ  

ુ.૫૦૦.૦૦ લ�ત રકલ (GDCR) 

 
 ૫.૨  

રધ દસતારાજાુ ંરાધ ચરા ધ્ા�ં  દસતારાજરક લકાર  

૧. �રકાસ યકજરારા રકઅાઓ/ રાર 

રગરા યકજરારા રકઅાઓ/ લધાપ થન   

દ તરક  

૨. દસતારાજ  થરાુ ંટૂં ુ લખાપ  �રકાસ યકજરા/ રાર રગરા 

યકજરાઓરા રકઅા,  ઝકરના,   -

 કધય, ુાઇઝ ધાથ �રાારે      

૩. વયયકતરા �રયધક/ �ર�રયધક, �ગૂરાઓ  

�રયધસગંન દ તરકર્ રકલ ચનશ્્ 

ચધદારાદ અનરેશ �રકાસ સ�ાધડંળ, 

સરદાર રલલનનાઇ થ્ેલ નરર, 

mailto:auda_urban@yahoo.co.in
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ધળઅા.     સધાર�રુા,  શધ રકડ, ચધદારાદ-

૩૮૦ ૦૧૪.  

ઇ-ધાઇલ: auda_urban@yahoo.co.in 

રાુ સાઇ્: www.auda.org.in   

 �રનાા ીારા �રયધક/ �ર�રયધક, 

�ગૂરાઓ  �રયધસગંન દ તરકર્ રકલ 

ધા્ે લારાત્  શ  

સાધાલ થનક �જુુ  

 
થનક 

રધ �રાત રકધ ુ. ્�ુર્ 

૧. ડશ.થ્. થા ય્  લાર  ૫૦૦.૦૦ લ�ત સર�/ બલકક રંુ ર  

૨. ્શ.થ્.સકશધ થા ય્  લાર  ૫૦૦.૦૦ લ�ત ધ�તધ ખડં રંુ ર  

૩. ઝકરના સ્� શકે્  ૩૦૦.૦૦ લ�ત સર�/ બલકક રંુ ર/ 

ધ�તધ ખડં રંુ ર  

૪. ધતર ચ�નલાય ધા્ે  ૩૦૦.૦૦  

૫. ધાથપ્ અ્્  ૩૦૦.૦૦  

૬.  કધય –    (F-Form)  ૩૦૦.૦૦ લ�ત ધ�તધ ખડં રંુ ર 

૭. ્શ.થ્.સકશધરક રકઅક (સકેલ – ૧:૪૦)   ૨૦૦૦.૦૦ લ�ત સકશધ  

૮. ાાધરક રકઅક (સકેલ – ૧:૮૦)   ૨૦૦૦.૦૦ લ�ત �રલાજ  

૯. ડશ.થ્.અ્ટસ (સકેલ – ૧:૮૦)   ૨,૦૦૦.૦૦ લ�ત અ્ટસ  

૧૦. ગક્ સા ્ર (સકેલ – ૧:૮૦)   ૪૦૦૦.૦૦  

૧૧. ુાઇઝ ધાથ – ૨૦” x ૨૨” ૧૦૦૦.૦૦  

૧૨. ુાઇઝ ધાથ – ૩૨” x ૪૦” ૨૦૦૦.૦૦  

૧૩.  રથક ય્ રકઅક (N.O.C. MAP) ૨૦૦૦.૦૦  

૧૪. ઔડા ડરેલથધા ્  લાર – જકઇ ્ 

ધાથ (ઔડા –  . ધ.સ્.)  

૮૦૦૦.૦૦  

૧૫. લા  ્/ રકઅાર્ ખરશ રકલ (લ�ત 

ગક.�્)   

૫૦.૦૦ રેકડય અાખાધાં્ ્ ધળઅા.  

 

  શર્ ાપતરશાુ ંથનક  

(૧) ડશ.થ્./્શ.થ્. સકશધ થા ય્  લાર : ુ.૩૦૦/- (ધકે ુ�થયા ૩૦૦ લ�ત રંુ ર) ઝક�ર�ા 

સ્� ુ.૧૦૦ (લ�ત રંુ ર) (ધકે ુ�થયા સક �રૂા લ�ત રંુ ર) “F ”  શઝ ુ.૧૦૦ લ�ત 

ધ�તધખડં રંુ ર (ધકે ુ�થયા ૧૦૦ �રૂા લ�ત ધ�તધખડં રંુ ર) 
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(૨) ગકાસપ્  શ (લ�તુધ ુ.૧૦૦૦.૦૦)(ધકે ુ�થયા  ક ન�ર �રુા)  

I. રા�પ�ય/ રનપેાકં (૨૫.૦૦ધ્.્્ ર� ુ�ગાઇ સરારતા)/ રનપેાકં �સરાય/ 

�ધય ુાસંકાધ ુ. ૧૫.૦૦/ગક.ધ્.(ધકે ુ�થયા થદંર �રુા લ�ત ગક.ધ્.) 

II. રનપેાકં (૨૫.૦૦ધ્.્્ ઓછશ �ગાઇ સરારતા �ુલડના ધા્ે) ુ. ૧૦.૦૦/ 

ગક.ધ્. (ધકે ુ�થયા દસ �રુા લ�ત ગક.ધ્.)  

III. થ�બલક ગા�ર્ેુલ ્સ્ ( કત સકરપરા ૫૦ ્કા) 

(૩) તકતીકરણ / ભાગલાની ફ�  (લ�તુધ ુ.૧૦૦૦.૦૦) (ધકે ુ�થયા  ક ન�ર �રુા)  

ખાત્�રષયક �સરાયરા / ખાસ ખાત્�રષયક �રસતાર �સરાયરા �રસતારધા ં

ુ.૩.૦૦/ગક.ધ્. (ધકે ુ�થયા નપ �રૂા લ�ત ગક.ધ્.) 

ખાત્�રષયક  ઝકર/ખાસ ખાત્�રષયક �રસતારધા ંુ.૨.૦૦/ગક.ધ્. (ધકે 

ુ�થયા ુા �રુા લ�ત ગક.ધ્.) 

(૪) ુા્રધા ્ ગા� / �ડથકઝ્્, ��ૂગત / ધઆૂંર રાર રગરા યકજરાર્ દરખાસત 

 સા�રત રકધ 

(૫) ટ� ાલાસ �્શન ડ�પોઝી્ : લ�ત ૨૦૦ ગક.ધ્. જધ્ર યાન ળ ધા્ે ૩  પયક ત્ા લ�ત 

 પય ધા્ે ુ. ૫૦૦/- (ધકે ુ�થયા થાગંસક �રુા) 
 

(૬) સો�લડ વરસ્ મરનરજમરસ્ ્ાચ : 

સ�ાધડંળ ીારા �રયત કરરાધા ં રા તા �જુુ (રથરાઅ થરરારા્ રખતા) 

(૭) તિમિન્�ઝ ફ� : 

I. સ ુલ/કકલાજ / �્કેુઅરલ ઇ  સ્્ટુ્ / સારયજ�રક ્સ્/ ારધ� ્ / સાધ્ 

ારધ� ્ સસં્ા ધા્ે ુ.૧૫૦.૦૦/ગક.ધ્. (ધકે ુ�થયા  કસક થગાસ �રૂા લ�ત 

ગક.ધ્.) 

II.  થરકકત �સરાયરા ચ ય  થયકા સાુ ુ.૩૦૦.૦૦/ગક.ધ્. (ધકે ુ�થયા 

નપસક �રૂા લ�ત ગક.ધ્.) 

(૮) ડ�વલપમરસ્ ્ાચ :    

I. જધ્ર ધા્ે  
 

ચ.ર.ં  થયકા ચ.મ્.ુકક.�રસતાર સ�ાધડંળરા ચ.મ્.ુકક. 

�સરાયરા કકઇ થપ 

�રસતારધા ંદર ગક.ધ્. 

૧ રનઠેાપ ૪.૦૦ ૪.૦૦ 

૨ રા�પ�ય ૫.૦૦ ૫.૦૦ 

૩ ઔદક�ાક ૪.૦૦ ૪.૦૦ 

૪ લકશપય ૨.૦૦ ૨.૦૦ 
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II. બાધંકામ મા �્ 

ચ.ર.ં  થયકા ચ.મ્.ુકક.�રસતાર સ�ાધડંળરા ચ.મ્.ુકક. 

�સરાયરા કકઇ થપ 

�રસતારધા ંદર ગક.ધ્. 

૧ રનઠેાપ ૧૨ ૧૨ 

૨ રા�પ�ય ૧૫ ૧૫ 

૩ ઔદક�ાક ૧૨ ૧૨ 

૪ લકશપય ૦૫ ૦૫ 
 

(૯) ન.ુત.ડ�.ફ� :  

ચ.ર.ં ્.ુ .ડશ. શ (�રકાસ થરરારા્/રથરાઅ 

થરરારા્ ધાળરાલ ર નકય તારા �કસસાધા ં

�.ડશ.સ્. ર.રા રેગ્ ુર.ં૬ 

૧ �રકાસ થરરારા્ ધા્ે ચર� કરેલ નકય 

ચરા રઆૂ કરેલ રકઅા લધાપા �રકાસ કાધ 

અુ કરેલ નકય.  

ગકાસપ્  શરા ૫(થાગં) 

ાપા  

૨ �રકાસ થરરારા્ ધા્ે ચર� કરેલ નકઇ 

થરં  ુરઆૂ કરેલ રકઅા કરતા ંચ ય લકારરક 

�રકાસ કરેલ નકય  

ગકાસપ્  શરા ૧૦ (દસ) 

ાપા 

૩ �રકાસ થરરારા્ ધા્ે ચર� કરેલ ર નકય 

ચરા �રકાસ કાધ અુ કરેલ નકય  

ગકાસપ્  શરા ૧૫ (થદંર) 

ાપા  

૪ ુ્� ુસા ીલુલા  થયકા ધા્ે  ગકાસપ્  શરા ૨ (ુા) ાપા 

૫ રથરાઅ થરરારા્ ધાળરાલ ર નકય ચરા 

રથરાઅ અુ કરેલ નકય  

ગકાસપ્  શરા ૪ (ગાર) 

ાપા 
 

(૧૦) ડરેાજ ગાર�સ : સ�ાધડંળ ીારા �રયત કરરાધા ં રા તા �જુુ (રથરાઅ થરરારા્ 

રખતા) 

(૧૧) લા�ધરાઅર ગા� ુ.૨૦/ગક.�્ (ધકે ુ�થયા ર્સ �રુા લ�ત ગક.�્) 

(૧૨) ચ�સ�રયધર્ કલધ ૨૩( i) (vi -a) �જુુર્ સ�ર�સ્સ  શ 

રનપેાકં ન ે ુધા્ે – ુ.૩૦.૦૦/ગક.ધ્.(ધકે ુ�થયા ન્સ �રુા લ�તગક.ધ્.) 

રનપેાકં �સરાયરા ન ે ુધા્ે – ુ. ૧૦૦/ ગક.ધ્. (ધકે ુ�થયા સક �રુા લ�તગક.ધ્.) 

સારયજ�રક ્સ્ક ધા્ે – ુ. ૧૦.૦૦/ગક.ધ્.( ધકે ુ�થયા દસ �રુા લ�તગક.ધ્.) 

(૧૩) ચ ય લા� ુથડત્  શ  
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૬. થકતાર્ થાસા ચ્રા થકતારા �રયનંપ નઠેળ નકય તારા દસતારાજકર્ કયા 

ચરા રા�કરપાુ ંથનક; 
 

રધ �રાત રકધ ુ. ્�ુર્ 

૧. ડશ.થ્. થા ય્  લાર  ૫૦૦.૦૦ લ�ત સર�/ બલકક રંુ ર  

૨. ્શ.થ્.સકશધ થા ય્  લાર  ૫૦૦.૦૦ લ�ત ધ�તધ ખડં રંુ ર  

૩. ઝકરના સ્� શકે્  ૩૦૦.૦૦ લ�ત સર�/ બલકક રંુ ર/ 

ધ�તધ ખડં રંુ ર  

૪. ધતર ચ�નલાય ધા્ે  ૩૦૦.૦૦  

૫. ધાથપ્ અ્્  ૩૦૦.૦૦  

૬.  કધય –    (F-Form)  ૩૦૦.૦૦ લ�ત ધ�તધ ખડં રંુ ર 

૭. ્શ.થ્.સકશધરક રકઅક (સકેલ – ૧:૪૦)   ૨૦૦૦.૦૦ લ�ત સકશધ  

૮. ાાધરક રકઅક (સકેલ – ૧:૮૦)   ૨૦૦૦.૦૦ લ�ત �રલાજ  

૯. ડશ.થ્.અ્ટસ (સકેલ – ૧:૮૦)   ૨,૦૦૦.૦૦ લ�ત અ્ટસ  

૧૦. ગક્ સા ્ર (સકેલ – ૧:૮૦)   ૪૦૦૦.૦૦  

૧૧. ુાઇઝ ધાથ – ૨૦” x ૨૨” ૧૦૦૦.૦૦  

૧૨. ુાઇઝ ધાથ – ૩૨” x ૪૦” ૨૦૦૦.૦૦  

૧૩.  રથક ય્ રકઅક (N.O.C. MAP) ૨૦૦૦.૦૦  

૧૪. ઔડા ડરેલથધા ્  લાર – જકઇ ્ 

ધાથ (ઔડા –  . ધ.સ્.)  

૮૦૦૦.૦૦  

૧૫. લા  ્/ રકઅાર્ ખરશ રકલ (લ�ત 

ગક.�્)   

૫૦.૦૦ રેકડય અાખાધાં્ ્ ધળઅા.  
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૭. �રનાા કે સ�ાધડંળા ચાસુરરાર્ ર્�ત ચ્રા તારા ચધલ્કરપ 

સંુ સંધા ંરાા�રકક સા્ા �રગાર�ર�રધય  ધા્ે ચ્રા તાધરા ીારા રઆૂ ત 

ધા્ેર્ �રદધાર ાકઠરપર્ �રાતક; 

 ્શ.થ્.સકશધરક ઇરાદક �નરે કરત્ રખતા ઓરસય ધ્્નાાુ ં યકજર કરરાધા ં રા છા. તાધજ 

તાઓરા રાસંા �ગૂરક લારાધા ં રા છા.  
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૮. તારા નાા તરશકે ચ્રા તાર્ સલાનરા ન ે ુધા્ે ુા ચ્રા તા્્ ર�ુ  

વયયકતઓરા ુરાલા ુકડય , કા ય સલ, સ�ધ�ત ચરા ુ્� ધડંળકર્ ુાઠકક 

લકકક ધા્ે ીલુલ્ છા કે કેધ ચ્રા તાર્ ુાઠકકર્ કાયયરરસક લકકકરા ધળરા  

થાન છા કે કેધ; 

  

૧. ધા યતા લા ત સસં્ાાુ ંરાધ 

ચરા સરરા�ુ ં 

: ચધદારાદ અનરેશ �રકાસ સ�ાધડંળ,સરદાર 

રલલલનાઇ થ્ેલ નરર,  સધાર�રુા,  શધ 

રકડ, ચધદારાદ 

૨. ધા યતા લા ત સસં્ારક લકાર 

(ુકડ�ય, થ�રષદક, સ�ધ�તઓ, 

ચરા ચ ય ધડંળક)    

: સ�ાધડંળ 

૩. ધા યતા લા ત સસં્ારક ટૂંકક 

થ�રગય   

  

 સ્ાથરા  : ૧લ્  ે� ુરશ ૧૯૭૮  
 કાયયયાન  : ચધદારાદ અનરે ુનારરા �રસતારકરા અનરેધા ં

 ુથાતં�રત કરરા ધા્ે સ�ાધડંળ (ઔડા) ીારા 

 યકજર-ુધસ �રકાસરા કાયયરધક, �રૂત્ સાસર-

સાધગ્ તાધજ સર�રનયર રશતા �રકાસઅ્લ 

લ પ�તઓ ના્ સરર્ , �યા ંતધાધ રાા�રકકરા 

�ળૂ�તૂ સારાઓ સનલેાઇ ્્  થલબસ ્ઇ અકે 
 કાયપ  : ૧. અનરે �રસતાર ધા્ે �રકાસ યકજરાઓ તતયાર 

કરરાાુ ંકાધ ના્ સર ુ.ં 

૨. રાર રગરા યકજરા (્શ.થ્.સકશધ) તતયાર 

કરર્ ચરા તારા ચધલ્કરપાુ ંકાધ ના્ 

સર ુ.ં 

૩. �રકાસ યકજરાઓ તાધજ રાર રગરા 

યકજરાઓ (્શ.થ્.સકશધ) તતયાર કરરા ધા્ે 

અનરેશ �રકાસ �રસતારધા ંસરરા કરરક 

૪. અનરે �રકાસ �રસતારધા ં�રકાસ યકજરા 

ચાસુાર �રકાસ લ પ��ઓાુ ં�રયનંપ કર ુ.ં 
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૫. થાપ્ �રુરઠા , ાદંા થાપ્ (�રુાઝ) રા 

�રકાલર્ તાધજ રસતાઓ સા ા્ સકંળાયાલા 

કાધક કરરા ચરા  રાસર્ લા્�ધક 

��ુરસાઓ ચરા ચ ય સારાઓ ચરા 

સારડકરા લુસં ધાારા કાધક કરરા. 

૬. �રકાસ યકજરા નઠેળર્ દરખાસતકરા ચાુુ થ 

ધાત  લક્ તાધજ રસતાઓરા �રકાસ ધા્ેર્ 

થરરારા્ ધાાંત્ ચર�ઓ થરયરા કાયયરાનશ 

કરર્.   ધાા સ�ાધડંળ (ઔડા) યકજરા 

તતયાર કરે છા , ચરા રસતા તાધજ સારડકર્ 

જરાુદારશ લા છા , �યારે જધ્રરક �રકાસ � 

તા જધ્ર ધા�લકક ીારા ્ાય છા. 
 ધાળખાાુ ંચરા સલય ુસંારપ  : �જુરાત ્ા ર  લારના  ક્ ૧૯૭૬ 
 સસં્ારા રડા  : ચધયયશ્   
 લરતયધાર ુકડય સલયર્ 

સખંયા  

 ૧૫ (થદંર)  

 �ુ ંજરતા ુાઠકધા ંનાા લઇ 

અકે છા ? 

: રા 

 �ુ ંુાઠકર્ કાયયરાનશ રરસ 

તતયાર કરરાધા ં રા છા ? 

: ના  

 ુાઠકર્ કાયયરરસ જરતા ધા્ે 

 થલબસ છા ?  

: રા 
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૯. ચ�સકારશઓ ચરા કધયગારશઓર્ ધા�નત્; 

રધ રાધ નકદક કગારશ (૦૭૯) સરરા�ુ ં

૧ શ્ લકગર સાનરા, IAS ચધયયશ્  ૨૭૫૪૫૦૬૦ ચધદારાદ અનરેશ �રકાસ સ�ાધડંળ, સરદાર રલલનનાઇ થ્ેલ નરર,  સધાર�રુા, 

 શધ રકડ, ચધદારાદ – ૩૮૦ ૦૧૪. 

૨ શ્ ડશ.થ્.દેસાઇ,, IAS �ખુય કારકુારશ ચ�સકારશશ્   ૨૭૫૪૫૦૬૨ ચધદારાદ અનરેશ �રકાસ સ�ાધડંળ, સરદાર રલલનનાઇ થ્ેલ નરર,  સધાર�રુા, 

 શધ રકડ, ચધદારાદ – ૩૮૦ ૦૧૪. 

૩ શ્  ર.થ્.જકષ્, GAS  ઇ./ગા�  ડશઅરલ કલાક્રશ્ ૨૭૫૪૫૦૬૫ ચધદારાદ અનરેશ �રકાસ સ�ાધડંળ, સરદાર રલલનનાઇ થ્ેલ નરર,  સધાર�રુા, 

 શધ રકડ, ચધદારાદ – ૩૮૦ ૦૧૪. 

૪ શ્  ચ�સક �ખુય રાર �રયકજકશ્  ૨૭૫૪૫૦૬૩  

૫ શ્  ર.�.રારલ સ્ર્યર રાર �રયકજકશ્  ૨૭૫૪૫૦૬૩ ચધદારાદ અનરેશ �રકાસ સ�ાધડંળ, સરદાર રલલનનાઇ થ્ેલ નરર,  સધાર�રુા, 

 શધ રકડ, ચધદારાદ – ૩૮૦ ૦૧૪. ૬ શ્  સ.ઓ.થ્ેલ રાપા.ંસલાનકાર ચરા �નસાુ્ 

ચ�સકારશશ્ 

૨૭૫૪૫૦૫૧  

૭ શ્  ર.થ્.જકષ્, GAS રાયુ કલાક્રશ્  ૨૭૫૪૫૩૨૮  ચધદારાદ અનરેશ �રકાસ સ�ાધડંળ, સરદાર રલલનનાઇ થ્ેલ નરર,  સધાર�રુા, 

 શધ રકડ, ચધદારાદ – ૩૮૦ ૦૧૪.. ૮ �શુ્ ��ૂ સાનર્, GAS  સ્ે્ ઓ શસરશ્  ૨૭૫૪૦૬૦૮ 

૯ શ્ ુ્. ધ.ન્રાદશ કાયયથાલક ઇજરારશ્  ૨૭૫૪૫૦૫૧  ચધદારાદ અનરેશ �રકાસ સ�ાધડંળ, સરદાર રલલનનાઇ થ્ેલ નરર,  સધાર�રુા, 

 શધ રકડ, ચધદારાદ – ૩૮૦ ૦૧૪. ૧૦ શ્  ર. સ.સકલકંશ રાયુ કાયયથાલક ઇજરારશ્ ૨૭૫૪૫૦૫૧ 

૧૧ શ્  . ધ.�ાાપ્    રાર �રયકજક  ૨૭૫૪૫૦૫૨ ૫૦-ુ્, �રરાતં થાકય કક.ઓ.ના.સક.લ્., ્લતાજ, ચધદારાદ.   

૧૨ શ્  ર.ુ્.અાન ઇ/ ગા� રાર �રયકજક ૨૭૫૪૫૦૫૧ ચધદારાદ અનરેશ �રકાસ સ�ાધડંળ, સરદાર રલલનનાઇ થ્ેલ નરર,  સધાર�રુા, 

 શધ રકડ, ચધદારાદ – ૩૮૦ ૦૧૪. 

૧૩ શ્ધત્ �. સ.ન્રાદશ જરસથંકય  ચ�સકારશશ્  ૨૭૫૪૫૦૫૩ ચધદારાદ અનરેશ �રકાસ સ�ાધડંળ, સરદાર રલલનનાઇ થ્ેલ નરર,  સધાર�રુા, 

 શધ રકડ, ચધદારાદ – ૩૮૦ ૦૧૪. 
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૧૦. તારા �ર�રયધકધા ંજકારાઇ કયાય લધાપા રળતરર્ થદ�ત સ�નત તારા 

દરેક ચ�સકારશઓ ચરા કધયગારશઓરા ધળતા ંધા�સક ધળતરર્ �રાતક; 

રધ રાધ  નકદક ધા�સક ધનરેતા�ુ ં

૧ શ્ લકગર સાનરા, IAS ચધયય સરકારશ્રા સારા 

સકરપક �જુુ  ૨ શ્ ડશ.થ્.દેસાઇ, IAS �ખુય કારકુારશ ચ�સકારશ  

૩ શ્  ર.થ્.જકષ્, GAS  ઇ./ ગા�  ડશઅરલ કલાક્રશ્  "             " 

૪ શ્  ચ�સક �ખુય રાર �રયકજકશ્  "             " 

૫ શ્  ર.�.રારલ સ્ર્યર રાર �રયકજકશ્ "             " 

૬ શ્  સ.ઓ.થ્ેલ રાપા.ંસલાનકાર ચરા �નસાુ્ ચ�સ. "             " 

૭ શ્  ર.થ્.જકષ્ રાયુ કલાક્ર  "             " 

૮ �શુ્ ��ૂ સાનર્   સ્ે્ ઓ શસર  "             " 

૯ શ્ ુ્. ધ.ન્રાદશ  કાયયથાલક ઇજરાર  "             " 

૧૦ શ્  ર. સ.સકલકંશ  રાયુ કાયયથાલક ઇજરાર "             " 

૧૧ શ્  .  ધ. �ાાપ્. રાર �રયકજક  “             “ 

૧૨ શ્  ર.ુ્.અાન ઇ/ ગા� રાર �રયકજક "             " 

૧૩ શ્ધત્ �. સ.ન્રાદશ જરસથંકય અાખા  "             " 
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૧૧ તધાધ યકજરાઓ , ��ૂગત ખગય ચરા કરેલ્ રનહગપ્ થરરા ચનરેાલકર્ 

�રાતક દઅાયરત્ ત્ા તા દરેક   જ સ્રા  ાળરાલા રાપાકંશય સસંાસરકર્ 

�રાતક 

 સ�ાધડંળરા ધદાજથન ર્ રકલ કગારશ ખાતા  થલબસ છા.  
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૧૨  ાળરાલ્ રકધક ચરા તારા કાયયરધકરા લાના્�ઓર્ �રાતક સ�નત  �્�ક 

સનાય કાયયરધકર્ ચધલ ુજરપ્ર્ રશત 

 

- �રકકલ કઠરાડા ્શ.થ્.-૧૧૦,   .થ્. ૭૭ ચરા ૮૬ ખાતા રુળા રાયરા લકકક ધા્ેરા 

૧૭૦૮ + ૮૧૨   રાસ. �ર્ �રાત સ�ાધડંળર્ રાુ સાઇ્ www.auda.,org.in થર �કેૂલ 

છા.    

- રતપપકદેર્ ્શ.થ્.-૬૦,   .થ્.૮૬ ખાતા લક ઇ કધ �થુ ધા્ેરા ૩૦૮  રાસ. �ર્ �રાત 

સ�ાધડંળર્ રાુ સાઇ્ www.auda.,org.in થર �કેૂલ છા.      

 

 

 

http://www.auda.,org.in/
http://www.auda.,org.in/
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૧૩ �્છા્ક, થરરારા્ઓ ચ્રા ચ�સ પ�તઓ ધાળરરારાર્ �રાતક; 

 

 સ�ાધડંળ ીારા કકઇ રાનતક, થરધ્્ કે ચ�સ પ�ત  થરાધા ં રત્ ર્્.  
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૧૪. ઇલાક્ક�રક સરુથધા ં થલબસ ચ્રા સરારાલ્ ધા�નત્રા લાત્ �રાતક; 

 સ�ાધડંળ ીારા ર્ગા �જુુર્ ઇલાક્કર્ક સરુથધા ંધા�નત્  થલબસછા.   

૧. સ�ાધડંળર્ રાુ સાઇ્ www.auda.org.in  

૨. ઇ-ારરય સ નઠેળ સ�ાધડંળર્ કગારશ ખાતા ઇ ્રરલ ્ેકના સ્સ્મસ ચધલધા ંછા.  

૩. સ�ાધડંળ ખાતા તતયાર કરરાધા ં રાલ ્શ.થ્.સકશધરા થા ય્  લાર, ઝકરના સ્� શકે્ 

�રાારે ઓરલાઇર થાધા ્ કરશ ધાળર્ અકે “Integrated Document Access System” 

અમલમા ંછર. ��ુ ંનઝુસર મરસનઅુલ સ�ામડંળની વરબસાઇ્ ઉપર ઉપલબધ છર.  

૪. �બલડસરનર તરમની સક�મના ાલાન પાસ કરાવવા સ�ામડંળ ંારા “Automated Scrutiny 
of Building Plan and Approval Management System – Web & Mobile Application 
Development”  `સ્સ્મસ તતયાર કરેલ છા. તા ચાસુાર � તા �ુલડસય ્ર ુાઠા કે તાધર્ 

થકતાર્ ઓ શસા્્  લાર થાસ કરરાર્ ચર� કરશ અકે છા. �  ર�યાત છા,  ��ુ ં

નઝુસર મરસનઅુલ સ�ામડંળની વરબસાઇ્ ઉપર ઉપલબધ છર. 

૫. �ુલડસયરા તાધર્ સકશધર્ તાધજ ્�ુર્ નકલડરરા તાધરા  રાસર્ ધા�નત્ તયકાલ્ક 

ધળશ અકે તા ધા્ે સ�ાધડંળ ીારા લકથ્� સધા ય્ કાડય સ્સ્ધ ગા� ુકરરાધા ં રાલ છા.  

૬. સ�ાધડંળર્   �ર્યરશા અાખાધા ંગાલતા કાધકર્ ધા�નત્ “pragati.auda.org.in” 

રાુ સાઇ્  થર �કૂરાાુ ંઅુ કરેલ છા.  

૭. સ�ાધડંળ ખાતા ધઆુંર ્યાલ �રકાસ થરરારા્ તાધજ રથરાઅ થરરારા્ર્ ધા�નત્ 

� તા �ુલડસય/ ્�ુર્ નકલડર ઓર-લાઇર જકઇ અકે તા ધા્ે  ક “Search Portal 

PRM/ CMP Approval Case” થક ય્લ તતયાર કરરાધા ં રાલ છા. �ધા ંતાઓ તાધરા 

ધઆુંર ્યાલ રષય ૨૦૧૧ થછશરા કેસર્ ર� �ગ�્ તાધજ રકઅક જકઇ અકઅા.  

 

http://www.auda.org.in/
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૧૫. �નરે  થયકા ધા્ે �રનારરાધા ં રતા નકય તારા ગં્ ાલય ચ્રા તારા 

રાગંરાલયરા કાધકાજરા કલાકક  સ�નતર્ ધા�નત્ ત્ા તા ધાળરરા ધા્ે 

રાા�રકકરા  થલબસ ��ુરસાઓર્ �રાતક; 

૧. નાગર�ક અિધકાર પત  :  સ�ાધડંળર્ �ર�રસ લ પ��ઓ ત્ા �નરે જરતારા તાધરા 

કાધક ધા્ે કઇ કાયય થધસ�ત ચાસુરર્ તા સનલેાઇ્્ સધ� અકાય તા ન ે ુ્ ્ રાારશક 

ચ�સકારથન લ�સધસ કરરાધા ં ર્ રનલે છા. �ધા ંસ�ાધડંળર્ �ર�રસ કાધા્રશ 

તારા ીારા  થરાધા ં રત્ થરરારા્ઓ, ચ�નલાયક, લધાપથનક �રાારે ધા્ે 

કરરાર્ ્ત્ ચર�ઓ ચરા તાર્ સા ા્ �ા �ા દસતારાજક સાધાલ કરરારા ્ાય 

તાર્ �રાતક  થરાધા ં રા છા. તાધજ કાધા્રશર્ સધય ધયાયદા ચરા તા ધા્ે ર શ 

કરરાધા ં રાલ  શરા દરર્ ધા�નત્ થપ  થરાધા ં રા છા. 

૨. વતરમાનપતો :  સ�ાધડંળ ીારા તતયાર કરરાધા ં રત્ �સુદાુથ રાર રગરા 

યકજરાઓ ધાાર્ �પકારશ �ર�રસ તુ ા  રતયધારથનકરા ધાધયધ્્ �નરે 

જરતારા �પ કરરાધા ં રા છા. ત�ુથરાતં સ�ાધડંળરા આુદા આુદા લક�ક્સ ધાાર્ 

ધા�નત્ �નરેાત્્,લાસરક્્્ �રાારે ીારા રખતકરખત રતયધારથનકધા ંલ�સધસ 

કરરાધા ં રા છા. 

૩. સા�હ ય પિસરધ અનર વર્ાણ : સ�ાધડંળરા �ર�રસ લકારર્ ધા�નત્ દઅાયરતા સા�નયય 

ચરા લકાઅરકર્ લ�સ ધસ કરરાધા ં રા છા. ત્ા તાાુ ંરાગાપ કરરાધા ં રા 

છા.�.ડશ.સ્. ર.  કુ,  ક�્ેક્ /   �ર્યર લાયસ સ  કુ ડશરેક્રશ, ુાઝધાથ, કશ 

–  લાર, કકમથલાય ધાથ, ્શ.થ્.સકશધ ધાથ, ડશ.થ્. લાર, રાારશક ચ�સકારથન, સરળ 

ધા�નત્ �યુસતકા �રાારે. 

૪. મા�હતી અનર માગરદશરન  :  સ�ાધડંળર્ �ર�રસ કાધા્રશઓ ચરા યકજરાઓ ધાાર્ 

જુરશ ધા�નત્ ત્ા ધાાયદઅયર �નરે જરતારા ધળશ રન ેતા જુરશ છા. સ�ાધડંળર્ 

�લુાકાતા  રતા ચસખંય �લુાકાત્ઓરા �શુકેલ્ ર થડ ેતા ધા્ે ધા�નત્ ચરા યકગય 

ધાાયદઅયર ધળશ રન ેતાર્ ધા�નત્  થરધા ં રા છા. 

૫. દસતાવરજોની નકલો મરળવવાની પરધિત : સ�ાધડંળધાં્ ્ રકલક ધાળરરા ધા્ે �રયત 

ચર�થનકક તતયાર કરશ તાર્  શ ર શ કરરાધા ં રાલ છા. 

૬. ક ર્ર�મા ંર�કડર� ુ ંિનર�્ણ : �નરે જરતારા સ�ાધડંળ ીારા તતયાર કરેલ �રકાસ યકજરા 

ત્ા રાર રગરા યકજરાઓ રકઅાર્ �રરશયપ કરરાર્ સારડતા  થલબસ કરરાધા ં

 રાલ છા. 
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૭. નો્�સ બોડર  : �નરે જરતારા ચસરકતાય �રપયયકર્ �પ સનલેાઇ્્ ્ઇ અકે તા ન ેસુર 

 રા �રપયયકર્ રકલક કગારશરા રક્શસ ુકડય  થર �કૂરાધા ં રા છા. 
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૧૬. �નરે ધા�નત્ ચ�સકારશઓરા રાધક, નકદાઓ ચરા ુ્� �રાતક; 

કધ અાખાાુ ંરાધ �નરે ધા�નત્ ચ�સકારશ  થાલા્ ઓ્કરશ્શ 

૧.  લારના, ડશથ્./ ્શ.થ્. 

્�ુર્, ધાથપ્  લાખર, 

સ્ર્ક સા ્ર, રશકરરશ 

અાખા  

સંુ �ંસત ધદદર્અ રાર 

�રયકજકશ્  
 

રાયુ રાર 

�રયકજકશ્ 

૨.  સ્ે્, જધ્ર સથંાદર, 

ત્ા  લ. ઇ.�. 

 રાસ,  

ધાધલતદાર ( સ્ે્)   સ્ે્ ચ�સકારશશ્ 

૩. દુાપ  ત્ા 

ઇ.ડુલ્.ુ સ.  રાસ  

ધાધલતદાર (દુાપ)   સ્ે્ ચ�સકારશશ્ 

૪. ચધલ્કરપ/ ડરેાજ  રાયુ કાયયથાલક ઇજરારશ્ કાયયથાલક ઇજરારશ્ 

૫. �નસાુ્ અાખા �નસાુ્ ચ�સકારશશ્ રાય-૨ રાપા�ંકય સલાનકાર 

ચરા �નસાુ્ 

ચ�સકારશશ્   

૬. ધનકેધ, રનશર્, લ્ાલ, 

જરસથંકય , સ્�રુશ્શ, 

ઇરરડય,   ્ રડય  

 જરસથંકય ચ�સકારશશ્  રાયુ કલાક્રશ્ 
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૧૭. ઠરારરાધા ં રા તાર્ ુ્� ધા�નત્; 

  


